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ABSTRAKSI 

 

PERANCANGAN APLIKASI SMS PENGHITUNGAN TAGIHAN UNTUK 

PELANGGAN DAN PENCATATAN KWH METER 

PT. PLN RAYON PONOROGO (PERSERO) 

 

Aan Saputro 

 

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik 

 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Pelayanan yang baik terhadap pelanggan dalam suatu perusahaan merupakan 

suatu hal yang sangat penting. Kemajuan teknologi bertujuan untuk menudahkan 

kebutuhan manusia. Kesadaran akan hal itu mendorong saya untuk membuat suatu 

alternatif dalam metode pencatatan kWh meter dan penghitungan tagihan listrik pada 

PT PLN Rayon Ponorogo (Persero) yang kelak pada perkembanganya akan 

mencakup ke seluruh wilayah indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan 

terdiri dari tiga metode, yaitu metode analisis, metode perancangan, dan studi 

pustaka.aplikasi ini memungkinkan sebuah server untuk  dapat menerima dan 

mengirimkan sms secara bersamaan dalam waktu yang sama dengan kapasitas penyi 

mpanan data yang bisa disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan yang disediakan 

aplikasi ini juga memungkinkan sebuah komputer untuk memvalidasi SMS dari 

pelanggan, serta dapat mengkalkulasi besar pemakaian listrik untuk kemudian 



 

 

mengirimkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan. Setelah dilakukan 

implementasi dan evaluasi, kesimpulan yang dapat ditarik adalah aplikasi ini sangat 

membantu PT PLN Rayon Ponorogo dan pelangganya dalam hal  pencatatan kWh 

meter listrik, penghitungan biaya dan penyimpanan biaya data pelanggan ke database 

PT PLN Rayon Ponorogo (Persero) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini komunikasi dan informasi sangat berperan penting dalam 

kehidupan di era globalisasi. Setiap aktivitas dan kehidupan kita sangat 

didasarkan oleh informasi. Peranan informasi yang semakin penting 

mendorong berkembangnya teknologi komunikasi dan peranan teknologi 

sudah tak dapat dipisahkan dari sisi kehidupan manusia. Salah satu bentuk 

teknologi komunikasi yang tak lepas dari kehidupan sehari- hari saat ini 

adalah teknologi telepon seluler. Penggunaan telepon seluler saat ini sebagai 

sarana komunikasi dan pengiriman pesan melalui SMS (ShortMessage 

Service). Jumlah transaksi melalui aplikasi seluler, dengan menggunakan 

teknologi SMS saat ini sangat tinggi, dimana SMS merupakan teknologi 

komunikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan melalui pengiriman data. 

Perkembangan teknologi seluler telah merambah ke banyak sisi 

kehidupan manusia, teknologi ini banyak dipilih karena cukup praktis dan 

biaya cukup terjangkau, oleh karena SMS telah banyak digunakan oleh 

berbagai bidang usaha. 

Aplikasi-aplikasi telepon seluler khususnya yang menggunakan 

teknologi SMS saat ini banyak digunakan untuk keperluan otomasi, akses 

informasi, komunikasi, dan kolaborasi. SMS tidak hanya digunakan untuk 

mengirimkan pesan, tapi lebih dari itu. Dengan adanya kelebihan-kelebihan 



 

 

itu, maka SMS dapat digunakan untuk menjadi fasilitator antara penyedia jasa 

dan pelanggannya, untuk dapat lebih memudahkan komunikasi dan 

penyampaian informasi. 

Nilai tambah (Value Added) SMS yang dikembangkan saat ini adalah 

dalam bentuk layanan SMS Info on Demand, SMS Complain, SMS Comments, 

SMS Polls & Votes. Layanan-layanan ini dikembangkan untuk memberikan 

sebuah kontribusi dan alternatif penyampaian dan akses informasi untuk 

memberikan nilai tambah bagi penyedia jasa dalam berinteraksi dengan 

komunitas internal (pelaporan) maupun masyarakat (pelanggan). SMS yang 

dapat menjadi suatu layanan yang dikembangkan untuk memberikan 

kontribusi dan layanan alternatif yang dapat menjadi nilai tambah bagi suatu 

penyedia jasa dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang berperan sebagai 

pelanggan. 

Salah satu contoh dari jasa atau servis dengan menggunakan SMS 

yang sudah berjalan saat ini antara lain di bidang perbankan, bidang 

kelistrikan, broadcasting, advertising, dan lain sebagainya. SMS banking 

misalnya, cukup dengan mengirimkan pesan pendek maka dengan cepat dapat 

mengetahui saldo rekening, bahkan dengan memakai layanan SMS dapat 

dilakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke bank atau 

ATM. Tidak hanya pada bidang perbankan saja, dalam dunia hiburan 

(televisi), layanan SMS juga sangat banyak digunakan, seperti ajang 

pemilihan idola, kuis, biro jodoh, dan lain-lainnya. Sedangkan pada industri 

IT layanan SMS dapat digunakan untuk open/close aplikasi, monitoring 



 

 

performance database, memantau kinerja server, sehingga administrator dapat 

melakukan monitoring dimana saja tanpa harus ke kantor. 

Sebagai pilihan kami dalam skripsi ini adalah bidang kelistrikan, 

dimana PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan milik negara yang 

mengatur serta mendistribusikan aliran listrik. Saat ini, pengecekan 

pemakaian listrik masih memakai cara konvensional, yakni dengan mengirim 

petugas PLN untuk mendatangi pelanggan- pelanggannya. 

Kesadaran akan hal ini mendorong kami untuk membuat sebuah sistem 

yang memudahkan PT PLN (Persero) dalam mendapatkan informasi 

pemakaian listrik dengan SMS singkat yang dikirimkan oleh pelanggan 

sekaligus memberikan keuntungan berupa fasilitas tambahan yaitu informasi 

tagihan rekening listrik. Dengan adanya aplikasi SMS server ini, pertukaran 

informasi antara pelanggan dengan PLN dapat terjalin dengan lebih baik, 

efisien, dan praktis. Dengan teknologi ini, PLN akan dapat mendapatkan 

informasi jumlah pemakain (kWh) untuk setiap pelanggan. Bila PLN hanya 

mengandalkan sistem door to door untuk mendapatkan informasi jumlah 

pemakaian (kWh) pelanggan, maka PLN sudah dirugikan dengan waktu dan 

biaya. Hal ini bisa diatasi dengan pelanggan mengirim SMS berupa angka 

kedudukan meter yang sesuai dengan data yang tertera di kWh Meter lokasi 

pelanggan serta data yang dikembalikan ke pelanggan oleh PT. PLN (Persero) 

berupa informasi jumlah pemakaian (kWh) beserta jumlah tagihan rekening 

listrik yang telah dihitung secara otomatis. 

PLN sebagai perusahaan yang menyediakan jasa dan pelayanan dapat 



 

 

memulai penggunaan aplikasi SMS server ini sebagai fasilitas pendukung 

bagi pelanggan maupun PLN sendiri. Pelanggan dapat merasakan perhatian 

dari penyedia jasa secara langsung. Bahkan bukan tidak mungkin dari 

teknologi SMS ini, akan muncul teknologi-teknologi informasi yang lebih 

baik lagi di kemudian hari. 

Dari kelebihan-kelebihan SMS tersebut, maka SMS merupakan suatu 

bentuk layanan telepon seluler yang mudah, praktis, cepat, dan dengan biaya 

yang cukup terjangkau, yang dapat menjadi suatu fasilitator dalam 

memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi antara penyedia PT. 

PLN (Persero) dan pelanggannya. 

 

B. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah perancangan aplikasi SMS 

pencatatan kWh meter untuk pelanggan dan penghitungan rekening tagihan 

listrik pelanggan PT. PLN Rayon Ponorogo (Persero) secara otomatis serta 

menjadikan aplikasi ini sebagai gateway fasilitator penyampaian informasi. 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

Adapun tujuan kami dalam pembuatan skripsi ini adalah pembuatan 

aplikasi bagi PT.PLN (Persero) khususnya wilayah Rayon Ponorogo, yang 

dapat melakukan pencatatan ke database, memantau dan mengontrol alur 

informasi dari pelanggan berupa angka kedudukan kWh meter dan 

penyampaian informasi yang telah divalidasi kepada pelanggan berisikan nilai 



 

 

kWh meter yang sesuai dengan informasi dari pelanggan beserta dengan 

tagihan rekening listrik yang harus dibayarkan. 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan skripsi ini ditujukan untuk PT. 

PLN dan pelanggannya. Manfaat bagi PT.PLN adalah pencatatan data kWh 

meter yang tepat dan terpercaya kedalam database PLN serta efisiensi biaya 

dan waktu dikarenakan data yang didapatkan merupakan informasi kiriman 

dari pelanggan secara remote, serta untuk mengurangi keluhan-keluhan yang 

datang dari pelanggan. 

Bagi pelanggan PT. PLN, hal ini merupakan sarana peningkatan 

kepuasan dan kenyamanan pelanggan karena data yang dikrimkan adalah data 

yang dilihat langsung oleh pelanggan. Hal ini juga tentunya dapat mengurangi 

rasa cemas akan data pemakaian listrik yang masuk ke database PT.PLN. 

Sarana peningkatan kepuasan dan kenyamanan serta keamanan pelanggan 

juga dapat dirasakan dari sistem ini dibuat menggunakan SMS yang 

melibatkan PT. PLN dan pelanggannya secara langsung. Peningkatan 

kenyamanan kemudahan juga dapat dirasakan dalam mendapatkan informasi 

tagihan listrik yang didapat dan proses pembayaran rekening listrik yang 

cepat karena uang pas yang dibawa dan mengurangi antrian. 

 

D. METODOLOGI 

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan data-data yang akurat dan 

terbukti kebenarannya. Data-data yang akurat dihasilkan dari penelitian yang 

telah penulis lakukan di organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam 



 

 

menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan metode 

tertentu yang disesuaikan dengan tujuannya, antara lain dengan 

wawancara dan pengamatan (observasi). Dalam hal ini, kami 

melakukan wawancara dengan pegawai PT. PLN Rayon Ponorogo 

(Persero) untuk mencari semua informasi yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh 

informasi dengan hasil yang terpercaya dan studi pustaka dilakukan 

dengan mempelajari buku-buku yang menunjang pelaksanaan 

perancangan aplikasi SMS Gateway ini. 

2. Metode Analisis 

Analisis sistem dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : 

a. Survei di Kantor PT. PLN Rayon Ponorogo (Persero) yang 

didapat dari hasil pengamatan untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang sistem pencatatan kWh Meter dan penghitungan tagihan 

untuk pelanggan PT. PLN Rayon Ponorogo (Persero) yang 

sedang berjalan. 

b. Analisis terhadap hasil survei yang berupa informasi tentang 

bagaimana mekanisme pencatatan kWh Meter dan penghitungan 

tagihan untuk pelanggan di dalam internal perusahaan yang 

sedang berjalan. 

3. Metode Perancangan 



 

 

Dalam skripsi ini metode perancangan yang digunakan dengan 

menggunakan metode SMS Gateway dengan pemrograman Visual 

Basic. Dalam metode ini dirancang suatu sistem yang dapat 

memecahkan masalah, dimana dijelaskan bagaimana proses jalannya 

aplikasi yang dibuat. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dari penulisan secara garis besar terdiri atas lima bab, 

dimana setiap bab saling berhubungan. Berikut ini uraian dari sistematika 

penulisan skripsi : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang dibuatnya skripsi ini, tujuan pembuatannya 

beserta manfaat yang akan diperoleh bila tujuan tercapai, ruang lingkup yang 

membatasi masalah, metodologi penelitian yang digunakan selama proses 

penulisan, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum skripsi. 

 

 

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori dasar dan teori-teori pendukung dari skripsi ini. 

Berupa definisi, konsep dasar, pendapat para ahli, dan teori-teori lain yang 

didapatkan dari studi pustaka. 

3. BAB III PERANCANGAN SISTEM 



 

 

Berisi inti permasalahan yang ada, dimana aplikasi SMS server ini 

merupakan solusi yang diberikan atas masalah tersebut Bab ini juga berisi 

tentang perancangan aplikasi SMS server, mulai dari skema STD, flow chart, 

hingga rancangan tampilan aplikasi. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Berisi implementasi dari rancangan yang sudah dibuat, lengkap dengan 

tampilan pada layer. Bab ini juga dilengkapi dengan hasil evaluasi yang 

didapat dari implementasi tersebut. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari pembuatan skripsi 

perancangan aplikasi SMS Server, disertai dengan saran-saran yang 

membangun. 
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