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JURNAL NASKAH PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 

SMS GATEWAY UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM ANTRIAN 

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DI KLINIK ASSALAM MEDICARE 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

SMS Gateway merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan seseorang 

atau sebuah perusahaan mengirimkan pesan SMS yang sama dalam waktu yang 

bersamaan pada banyak orang. Sistem ini sudah banyak digunakan diberbagai 

tempat termasuk di pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menerapkan 

SMS Gateway untuk pengembangan sistem antrian pelayanan kesehatan gigi di 

Klinik Assalam Medicare Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan rancangan research and development menggunakan metode 

prototype melalui uji sistem black box. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara kepada 11 informan yang mewakili 

pelaksana sistem, operator sistem dan pengguna sistem. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengembangan sistem SMS Gateway dengan mencantumkan 

SMS balasan estimasi waktu kedatangan untuk pelayanan gigi di Klinik Assalam 

Medicare Surakarta kurang tepat karena tindakan pelayanannya yang tidak dapat 

diprediksi. Penumpukan antrian di pelayanan gigi Klinik Assalam Medicare 

Surakarta disebabkan karena banyak tindakan pada pasien yang membutuhkan 

waktu yang cukup lama selama 1 jam sehingga terlihat mengantri karena harus 

menunggu lama untuk antrian berikutnya. Tetapi beberapa pelayanan hanya 

membutuhkan 15 menit untuk tindakannya. Dalam melakukan tindakan dokter 

gigi harus mendengarkan keluhan dan menyesuaikan dengan kondisi gigi pasien 

sehingga menyebabkan waktu tindakannya tidak dapat dibuat rata-rata dan waktu 

tunggu setiap pasien pun tidak dapat diprediksi. Penerapan sistem SMS Gateway 

dengan estimasi waktu lebih baik diterapkan di pelayanan kesehatan yang waktu 

tunggu pasiennya dapat diperkirakan, mempunyai petugas pendaftaran yang 

mampu memahami IT serta pasien yang berkunjung dapat mengikuti sistem 

tersebut sehingga SMS Gateway dapat menjadi efektif dan efesien untuk 

digunakan sebagai sistem antrian. 

 

Kata Kunci : SMS Gateway, sistem antrian, pelayanan gigi 

 

Abstract 

 

SMS Gateway is a system used to facilitate a person or a company to send the 

same SMS message at the same time in many people. This system has been widely 

used in various places including in health services. This study aims to implement 

SMS Gateway for the development of dental health service queue system at 

Assalam Medicare Surakarta Clinic. This type of research is a qualitative 

research with research and development design using prototype method through 

black box system test. Technique of data collecting by observation and interview 

to 11 informant representing executor of system, system operator and system user. 
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The result of the research shows that the development of SMS Gateway system by 

mentioning the response SMS of the arrival time estimation for dental services at 

Assalam Medicare Surakarta Clinic is less precise due to unpredictable service 

action. Queuing of queuing at dental service of Assalam Medicare Surakarta 

Clinic is caused by many actions in patient which takes a long time for 1 hour so 

it looks queued because have to wait long for the next queue. But some ministry 

takes only 15 minutes for its actions. In performing the action the dentist should 

listen to the complaint and adjust to the patient's dental condition so that the 

timing of his actions can not be made on average and the waiting time of each 

patient is unpredictable. Implementation of SMS Gateway system with better time 

estimation applied in health service whose patient waiting time can be estimated, 

have registration officer who is able to understand IT and visiting patient can 

follow the system so SMS Gateway can be effective and efficient to be used as 

queuing system. 

 

Keywords: SMS Gateway, queuing system, dental services 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud jika 

mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-undang nomor 

36 tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pemenuhan kriteria 

pelayanan kesehatan yang terjangkau bukan berarti harus meninggalkan kualitas 

pelayanannya. Pelayanan yang berkualitas akan selalu berupaya untuk 

memuaskan pelanggannya. Dalam manajemen pelayanan publik, ketanggapan 

(responsiveness) diperlukan untuk memuaskan pelanggan (Setiawan, 2016). 

 Perhatian terhadap ketepatan waktu tunggu pelayanan merupakan hal yang 

perlu dibangun organisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga dimensi mutu 

ketanggapan (responsiveness). Peningkatan dimensi mutu pelayanan merupakan 

hal yang penting dilakukan ketika organisasi pelayanan kesehatan ingin 

memuaskan pelanggannya. Hal ini harus didukung dengan keinginan tenaga 

medis serta staf organisasi pelayanan kesehatan yang mau memberikan pelayanan 

terbaik untuk masyarakat (Bustami, 2011). 

Banyak kasus antrian mengasumsikan adanya ukuran populasi yang tak 

terbatas jumlahnya. Pada umumnya model antrian mengasumsi bahwa pelanggan 
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memiliki perilaku yang sabar berapapun panjangnya antrian. Tetapi dalam 

kenyataanya banyak pelanggan yang tidak jadi masuk ke dalam sistem (antrian) 

atau meninggalkan sistem karena antrian yang panjang. Beberapa mungkin ada 

yang menolak antrian sehingga pelanggan batal masuk ke dalam antrian karena 

panjangnya antrian atau waktu mengantri yang diperkirakan tidak sesuai dengan 

keinginannya (Herjanto, 2009). 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Ifriandi (2016) tentang 

penerapan SMS Gateway untuk sistem antrian pasien pada praktek dokter umum 

dan spesialis dapat meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan. Menggunakan 

penerapan model pengambilan nomor antrian melalui SMS Gateway membuat 

pasien yang sedang sakit tidak harus datang untuk mengantri, melainkan hanya 

dengan mengirim SMS sesuai format yang telah ditentukan maka sistem akan 

membalas SMS tersebut secara otomatis. SMS yang dikirimkan sistem berupa 

nomor urut antrian dan estimasi perkiraan waktu pasien harus datang ke tempat 

pelayanan. 

Klinik Gigi Assalam merupakan salah satu klinik yang pasiennya paling 

sering meminta antrian lewat telepon genggam yaitu ada 5-6 orang setiap harinya 

dengan lama tindakan rata-rata 40 menit. Klinik gigi merupakan klinik yang 

paling terlihat mengantri dibandingkan klinik pelayanan lainnya di Assalam. Hal 

ini menyebabkan beberapa petugas pendaftaran harus membagi tugasnya ketika 

harus mengangkat telepon dan melayani pasien yang mendaftar langsung ke 

klinik. Selain itu, lokasi Klinik Assalam Medicare Surakarta juga berada diantara 

3 lembaga pendidikan besar yaitu Pondok Pesantren Assalam, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan SMA Al Firdaus. Peluang pasien yang datang ke 

klinik adalah orang-orang berpendidikan tinggi yang mempunyai ilmu 

pengetahuan yang baik tentang teknologi. Oleh karena itu, penerapan sistem SMS 

Gateway diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pasien yang akan berkunjung ke 

Klinik Assalam Medicare Surakarta. 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yaitu research and development yang mempunyai 

makna meneliti dan mengembangkan suatu sistem SMS Gateway dengan 

pengambilan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang 

didapat berupa data deskriptif dari ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang 

diamati.   

Sedangkan rancangan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

prototype melalui uji sistem black box. Objek dalam penelitian ini adalah kegiatan 

antrian di pelayanan kesehatan gigi Klinik Assalam Medicare Surakarta. Informan 

dalam penelitan ini berjumlah 11 orang dengan teknik penetapan informan yang 

digunakan yaitu non random sampling menggunakan metode purposive sampling. 

Kriteria informan yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang atau 

berhubungan langsung dengan sistem antrian di pelayanan kesehatan gigi baik 

sebagai penyelenggara, operator maupun pengguna sistem dan mengetahui 

informasi penting terkait sistem tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan dalam prototyping yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:                     

(1) mengidentifikasi kebutuhan aplikasi,
 
(2) merancang sistem SMS Gateway,

                                

(3)
 
membangun prototipe sistem, (4) mengevaluasi prototipe sistem, (5) merubah 

rancangan sistem serta (6) pengembangan produk dan implementasi. Pembuatan 

sistem SMS Gateway ini perlu beberapa aplikasi yang mendukung agar sistem 

dapat berjalan dengan baik. Aplikasi pendukung yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu XAMPP versi v3.2.2, Gammu versi 1.37.4, Modem Mobily ZTE MF190 

dan Notepad++ 7.3.3. Perancangan sistem SMS Gateway ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Pembangunan prototipe yang dilakukan adalah menggunakan 

flowchart dan Data Flow Diagram (DFD). 
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Gambar 1. Flowchart SMS Gateway 

Flowchart dalam penelitian ini dimulai saat proses yang pertama akan 

berjalan yaitu ketika ada pelanggan mengirim SMS ke nomor telepon modem 

untuk meminta nomor antrian maka aplikasi SMS Gateway akan mengecek 
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format SMS sesuai dengan ketentuan atau tidak. Jika format SMS benar maka 

sistem akan menghitung estimasi waktu pasien dan menghitung total antrian 

yang belum diproses. Tetapi jika format salah maka sistem akan membalas 

SMS berisi penulisan format SMS yang benar kemudian pasien dapat memulai 

SMS baru dengan format yang benar. Setelah itu sistem akan menghitung 

estimasi waktu antrian dari total antrian yang belum diproses dan menyimpan 

antrian yang baru. SMS balasan akan diterima pasien dari nomor modem yang 

berisi informasi nomor antrian yang didapat serta waktu pasien harus datang 

ke tempat pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. DFD Level 0 

 

DFD level 0 ini menjelaskan bahwa pasien dapat mengirim pesan ke 

sistem dengan format tertentu agar mendapat balasan berupa informasi antrian dan 

estimasi waktu pelayanan. Admin bertugas untuk melakukan pengaturan modem 

dan  login sehingga dapat masuk ke aplikasi Website SMS Gateway. Aplikasi 

tersebut mampu  merekap data antrian pasien sehingga dapat dilihat oleh admin. 
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Gambar 3. DFD Level 1 

Pada DFD level 1 proses dijelaskan dengan lebih mendalam dibandingkan 

sebelumnya. Proses 1.1 admin harus mengaktifkan Gammu di komputer/laptop 

agar sistem SMS Gateway dapat berjalan. Selain itu admin juga harus melakukan 
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pengaturan XAMPP (proses 1.2) untuk mengaktifkan Apache dan MySQL 

sehingga admin dapat login ke website dengan memasukkan username dan 

password (proses 1.3). Jika sudah masuk ke halaman website admin dapat 

melakukan pengaturan website (proses 1.4) seperti menceklis jadwal dokter gigi 

hari ini yang sedang praktik. Selain itu admin harus melakukan pengaturan 

modem (proses 1.5) agar pasien dapat mengirim SMS antrian (proses 1.6) yang 

sesuai format ke nomor modem. 

Jika ada SMS yang masuk maka akan ada pemberitahuan atau notifikasi 

(proses 1.7) tanda ada nomor telepon pasien baru yang mengantri sehingga 

aplikasi akan memanajemeni data nomor telepon pasien yang baru (proses 1.8). 

Aplikasi juga akan memanajemeni data nama pasien yang mendaftar sesuai 

format (proses 1.9) sehingga nama pasien tersebut akan tersimpan di tabel antrian 

pasien. Kemudian sistem akan membuat nomor urut antrian dan menghitung 

estimasi waktu (proses 1.10) lalu mengirinkan informasi tersebut melalui balasan 

SMS ke nomor pasien yang telah mendaftar. 

Tahapan dalam evaluasi prototipe SMS Gateway ini menggunakan 

triangulasi kepada 3 sumber dari pelaksana sistem yaitu manajer, petugas yang 

berkaitan dengan antrian pelayanan gigi serta tenaga medis yang menangani 

pelayanan gigi. Menurut 3 sumber tersebut, 2 diantaranya mendukung adanya 

sistem SMS Gateway untuk antrian di pelayanan gigi, tetapi salah satu sumber 

kurang setuju jika SMS Gateway diterapkan di pelayanan gigi karena mengingat 

pelayanan tersebut memiliki jam antrian yang tidak pasti. 

Sedangkan tahapan perubahan rancangan yaitu menghapuskan estimasi 

waktu diganti dengan pencatunam nama dokter gigi yang sedang praktik saat itu. 

Usulan menghilangkan estimasi waktu ini dilakukan karena beberapa pihak klinik 

khawatir jika estimasi yang digunakan akan menjadi masalah sebab pelayanan 

gigi memiliki perkiraan waktu yang tidak pasti untuk tindakannya. Adanya 

pencantuman jam kedatangan pasien dikhawatirkan akan mengecewakan pasien 

karena masih harus menunggu jika tenyata tindakan pada pasien sebelumnya 

belum selesai. 
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Pengembangan dan implementasi sistem ini dilakukan dengan testimoni 

terhadap beberapa pasien melalui wawancara mengenai sistem SMS Gateway. 

Menurut hasil wawancara dari beberapa pasien tersebut mereka setuju dengan 

sistem SMS Gateway karena membuat antrian menjadi jelas urutannya serta 

memiliki bukti urutan antrian di balasan SMS mereka. Selain itu mereka juga 

memiliki catatan pelayanan ketika mereka menggunakan sistem tersebut karena 

setiap balasan yang diterima otomatis akan tersimpan di pesan masuk pada 

handphone pasien. 

 

4. PENUTUP 

Menurut dari hasil dan pembahasan kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Pengembangan sistem SMS Gateway di pelayanan gigi Klinik Assalam Medicare 

Surakarta kurang tepat karena tindakan pelayanannya yang tidak dapat diprediksi. 

Penerapan sistem SMS Gateway mampu dilaksanakan di pelayanan kesehatan 

dengan pertimbangan waktu tunggu pasien yang dapat diperkirakan, tersedianya 

SDM pada petugas pendaftaran yang mampu memahami IT serta pasien yang 

berkunjung dapat mengikuti sistem tersebut. 

Penerapan SMS Gateway sebaiknya dilakukan di tempat pelayanan 

kesehatan yang memiliki waktu tindakannya hampir sama untuk setiap pasien dan 

membuka pelayanan dengan jam praktik yang terbatas dengan jumlah pasien yang 

banyak. Dengan demikian penerapan SMS Gateway sebagai sistem antrian dapat 

meminimalisir terjadinya penumpakan baris antri untuk menunggu giliran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bustami. (2011). Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya. 

Jakarta: Erlangga. 

Herjanto, E. (2009). Sains manajemen Analisis Kuantitatif untuk Pengambilan 

Keputusan. Jakarta: Grasindo. 

Labolo, I. (2016). Penerapan SMS Gateway Untuk Sistem Antrian Pasien Pada 

Praktek Dokter Umum Dan Spesialis. Jurnal STMIK Ichsan Gorontalo. 



10 
 

Setiawan, AW. (2016). Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di 

Kantor Imigrasi Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas 

Mulawarman. Vol. 4(1). 


