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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Short Message Service (SMS) merupakan layanan standar pada telepon 

selular. Dengan menggunakan layanan SMS,  pengguna telepon selular dapat 

mengirimkan pesan singkat kepada pengguna telepon selular lainnya. Tidak 

seperti telepon, layanan SMS dapat diterima tanpa perlu konfirmasi penerima. 

Karakteristik SMS tersebut memberikan kemudahan karena pesan dapat dibaca 

ketika penerima tidak dalam keadaan sibuk. 

Pada perkembangannya, layanan SMS tidak hanya digunakan untuk 

pengiriman pesan saja. Beberapa layanan seperti pemberitahuan informasi penting 

maupun transaksi perbankan juga dilakukan melalui SMS. Pentingnya informasi 

yang dikirimkan melalui SMS serta meningkatnya jumlah pengguna hendaknya 

diimbangi dengan pengaturan QoS. Jika tidak dilakukan, maka kualitas layanan 

akan memburuk sehingga kepuasan pengguna berkurang. 

QoS didefinisikan sebagai kemampuan sistem menyediakan perlakuan 

selektif untuk berbagai layanan atau pengguna[1]. Tujuan akhir QoS adalah 

memberikan layanan yang baik bagi pengguna (end user) ketika menggunakan 

layanan tertentu. Setiap operator selular memiliki standar QoS yang berbeda. 

Analisis mengenai QoS pernah dilakukan sebelumnya. Parameter yang 

telah diteliti adalah waktu, jarak dan cuaca. Pada Tugas Akhir ini, QoS layanan 

SMS operator “X” dianalisis berdasarkan beberapa parameter, yaitu sms dikirim 
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saat bergerak, sms dikirim berdasarkan jumlah link yang berbeda, yaitu satu link 

dan dua link serta sms dikirim ketika hari libur nasional (Idul Fitri, Natal dan 

Tahun Baru). 

1.2  Tujuan Pembahasan 

Tugas Akhir ini bertujuan menganalisis Quality of Service (QoS) 

layanan SMS operator selular “X”. Untuk menganalisis QoS layanan SMS 

operator tersebut digunakan beberapa parameter sebagai acuan. Parameter 

pertama adalah sms dikirim ketika pengirim bergerak dengan kecepatan 20-40 

km/jam. Hasilnya dibandingkan dengan pengiriman sms ketika pengirim tidak 

bergerak. Parameter kedua adalah sms dikirim dengan jumlah link yang 

berbeda, yaitu satu link dan dua link. Parameter terakhir adalah sms dikirim 

pada saat hari libur nasional (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) di mana 

diasumsikan trafik pengiriman sms meningkat. Hasil yang diperoleh 

dibandingkan dengan hasil pengiriman sms pada hari biasa. 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas Akhir ini membahas Quality of Service layanan SMS operator 

“X”. Analisis yang dilakukan dibatasi pada beberapa hal, yaitu: 

1. Teknologi yang dipakai hanya GSM. 

2. Layanan yang dianalisis hanya pengiriman pesan singkat (SMS). 

3. QoS ditinjau secara kuantitatif, yaitu dengan meninjau waktu tunda 

pengiriman sms serta banyaknya sms yang gagal. 

4. Pada saat bergerak, sms dikirim pada kecepatan 20-40 km/jam. 

5. Panjang sms yang dikirim adalah satu link dan dua link. 
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6. Percobaan dilakukan dengan operator selular “X” sebagai pengirim 

dan operator selular “X”, “Y”, “Z” sebagai penerima. 

7. Sms yang dikirimkan bersifat point to point, yaitu dari satu pengirim 

ke satu penerima. 

8. Menggunakan software floats moble agent 2 untuk memindahkan data 

dari telepon selular ke komputer. 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah: 

1. Studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber teori-

teori, artikel-artikel dari beberapa referensi dan dari website di internet 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Metode sampling, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara 

melakukan pengetesan pengiriman sms, kemudian mengelompokkannya 

berdasarkan kondisi pada saat pengiriman sms. 

3. Pengolahan data, yaitu dengan mencari waktu tunda rata-rata dan jumlah 

sms yang gagal dari pengiriman sms yang dilakukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembahasan, batasan masalah, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II QUALITY  of  SERVICE LAYANAN SMS 
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 Pada bab ini dijelaskan arsitektur sistem GSM, arsitektur layanan SMS, 

fitur dasar SMS, pengertian Quality of Service, serta standar Quality of Service. 

BAB III PROSEDUR PERCOBAAN 

 Pada bab ini dijelaskan prosedur percobaan, peralatan yang digunakan 

dalam penelitian serta langkah-langkah pengiriman sms. 

BAB IV ANALISIS QoS LAYANAN SMS OPERATOR “X” 

 Pada bab ini dijelaskan analisis hasil percobaan yang telah dilakukan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan serta saran agar dapat digunakan untuk 

pembahasan dan pengembangan lebih lanjut. 

 




