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ABSTRAK 
 

 Instalasi dan monitoring jaringan dengan antena pada awalnya membutuhkan 2 atau 
lebih teknisi pada waktu yang sama. Antena yang digunakan adalah antena WiMAX dengan 
merek HiMAX SS-331. Antena diinstal berada pada ketinggian, seperti pada tower, dan 
membutuhkan 2 teknisi yang bekerja sebagai monitoring kondisi jaringan (PING REPLY ) dan 
sebagai instaler antena pada ketinggian. Aplikasi Desktop dirancang menggunakan bahasa 
Java dengan software Netbeans, dan Sistem SMS Gateway dirancang dengan Engine Gammu, 
dikombinasikan dengan Modem Server sebagai interface SMS. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi jaringan dalam keadaan baik atau terhubung (PING REPLY) pada saat 
instalasi jaringan menggunakan Sistem SMS Gateway, dan dapat memudahkan pekerja dalam 
bekerja mandiri. Hasil yang dicapai pada penelitian ini ialah, mampu memberi informasi PING 
REPLY antena melalui SMS. Data PING REPLY yang didapat ialah data Reply From 
192.168.1.1; bytes= 32 time=1ms TTL=64 dan data PING Statistics dengan data Packet Sent = 
4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss). Kondisi antena dalam kondisi default atau kondisi baik. 
 .   
 
Kata kunci: Sistem Monitoring PING Reply, SMS Gateway, Aplikasi Desktop 

 
ABSTRACT 

 

 Network installation and monitoring with an antenna initially requires 2 or more 
technicians at the same time. The antenna used is a WiMAX antenna under the HiMAX SS-331 
brand . The installed antenna is at a height, as in the tower, and requires 2 technicians who 
work as network condition monitoring ( PING REPLY ) and as an antenna installer at height.  
Desktop application designed using the Java language with Netbeans software, and the SMS 
Gateway System designed with the Gammu Engine, combined with the Modem Server as an 
SMS interface. This study aims to determine the condition of the network in good condition or 
connected ( PING REPLY ) when the network installation uses the SMS Gateway System , and 
can facilitate workers in working independently. The results achieved in this study were, able to 
provide information on PING REPLY antenna via SMS. The PING REPLY data obtained is the 
Reply From data 192.168.1.1; bytes = 32 time = 1ms TTL = 64 and data PING Stati sti cs with 
Packet data Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss ). The condition of the antenna is in 
default condition or good condition. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk perkembangan 
jaringan adalah internet. Kemudahan sarana 
komunikasi dan informasi internet menjadikan 
implementasi internet sebagai sarana 
unggulan di setiap lembaga. 

PT Primakom wilayah Bali Nusa 
Tenggara, cabang mataram merupakan 

perusahaan yang bekerja pada bidang 
jaringan telekomunikasi dan internet. Pekerja 
pada sebuah perushaan jaringan disebut 
dengan nama teknisi (engineer), teknisi yang 
dimaksud disini adalah teknisi jaringan. 
perangkat antena yang digunakan yaitu 
antena sectoral jenis BWA ( Broadband 
Wireless Acces) dengan merek Himax ss-331 
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yang mengacu pada standard IEEE 802.16d. 
Pekerjaan instalasi jaringan dengan antena 
tersebut merupakan pekerjaan yang berada 
pada ketinggian, seperti Tower dan di atas 
gedung dengan ketinggian tertentu.  

 Kegiatan instalasi jaringan dengan 
antena masih dilakukan secara manual, dan 
ada dua kegiatan secara bersamaan yang 
terjadi pada saat instalasi, yaitu kegiatan 
instalasi dan monitoring. Teknisi sebagai 
monitoring kondisi perangkat di sisi BTS ( 
Base Tranceiver Station ) yaitu di depan 
laptop atau komputer yang terhubung dengan 
antena pada server BTS, dan teknisi yang 
lainnya sebagai pengatur posisi antena. 
Monitoring yang dimaksud adalah sistem 
koordinasi teknisi 1 dalam menyampaikan 
hasil pengamatan keadaan perangkat dengan 
teknisi 2 menggunakan telepon dan terkadang 
menggunakan suara secara langsung 
(“Berteriak”), ini dikarenakan teknisi 2 yang 
berada pada posisi antena ( di ketinggian ). 
Kondisi monitoring membutuhkan aplikasi 
untuk menghemat tenaga teknisi dan 
membantu teknisi dalam mengamati kondisi 
perangkat ( perangkat dalam kondisi baik atau 
tidaknya ) secara langsung, kondisi ini 
dimisalkan pada saat di lokasi instalasi hanya 
ada 1 teknisi yang bekerja. Sistem SMS 
Gateway yaitu sistem yang menghubungkan 
perangkat komputer dengan Handphone 
menggunakan SMS, sistem ini memungkinkan 
membantu teknisi bekerja, dimana 
mempertimbangkan kondisi di lokasi yang 
berbeda-beda, lokasi instalasi yang berada 
pada ketinggian tertentu, dan di lokasi yang 
tersedia hanya jaringan GSM/CDMA. 
 
Short Message Service (SMS) 
 Short Message Service (SMS) adalah 
kemampuan untuk mengirim dan menerima 
pesan dalam bentuk teks dari dan kepada 
ponsel. Teks tersebut bisa terdiri dari kata-
kata atau nomor atau kombinasi 
alphanumeric. SMS diciptakan sebagai 
standar pesan (message) oleh ETSI 
(Europesan Telecommunication Standards 
Institute), yang juga membuat standar GSM 
yang diimplementasikan oleh semua Operator 
GSM. Setiap pesan maksimal terdiri dari 160 
karakter jika menggunakan alphabet Latin, 
dan 70 karakter jika menggunakan alphabet 
non-Latin seperti huruf Arab atau China 
(Rikwanto, 2015).  

 
SMS Gateway 

SMS Gateway adalah suatu platform 
yang memiliki kemampuan untuk mengirim 

dan menerima SMS dari peralatan komunikasi 
seperti telpon, PDA dan Telpon Seluler yang 
biasanya digunakan pada aplikasi bisnis, baik 
untuk kepentingan broadcast promosi, service 
informasi terhadap pengguna, penyebaran 
content produk atau jasa. Cara kerja SMS 
Gateway secara umum memanfaatkan 
jaringan provider GSM agar modem bisa 
mengirimkan pesan ke ponsel baik itu satu 
provider atau provider lain (Susila, 2013). 
 
MySQL 

MySQL merupakan salah satu perangkat 
lunak untuk sistem managemen database 
SQL. MsSQL diciptakan oleh David Axmark, 
Allan Larson, dan Michael Widenius. MySQL 
juga merupakan perangkat lunak gratis 
dibawah lisensi GNU (General Public 
Lisence). MySQL memiliki tipe kolom yang 
sangat kompleks, seperti signed / unsigned, 
float, double, char, text, date, timestamp, dan 
Performa Tuning. Perintah dan fungsi  MySQL 
memiliki operator dan fungsi secara penuh 
yang mendukung perintah select dan where 
dalam perintah atau query (Lena, 2014). 
 
Gammu 

GNU All Mobile Management Utillities 
(Gammu), merupakan sebuah aplikasi untuk 
membangun SMS Gateway. Gammu 
merupakan gabungan antara Aplikasi, Script, 
dan Driver untuk menghubungkan sebuah 
telepon seluler atau perangkat serupa dengan 
komputer  lalu menjalankan fungsi-fungsi dari 
perangkat tersebut seperti mengirim sms 
(Gunanji, 2017).  
 
AT-Command 

At-command adalah perintah yang 
dapat diberikan kepada Handphone atau 
GSM/CDMA Modem untuk melakukan suatu 
hal, termasuk untuk mengirim dan menerima 
SMS. Dengan memprogramkan pemberian 
perintah ini di dalam komputer / mikrokontroler 
maka perangkat dapat melakukan pengiriman 
dan penerimaan SMS secara Otomatis untuk 
mencapai tujuan tertentu (Thoyyibah, 2011). 
 

ODBC (Open Databases Connection) 
 Open Database Connection (ODBC) 
merupakan jembatan penghubung antar 
DBMS ( Database Management System) 
dengan Developing Tool, misalnya Microsoft 
Acces dengan Virtual Basic. Selain itu ODBC 
bukanlah berorientasi obyek. (Dahria, 2011). 
 
 
 



Antena HiMAX331-v2 SS 
 Antena HiMAX331-v2 SS adalah 
salah satu alat yang menggunakan teknologi 
Broadband Wireless Access (BWA) dan 
termasuk dalam klasifikasi WiMAX. 
HiMAX331-v2 SS merupakan perangkat BWA 
pabrikan Hariff yang memiliki frekuensi 3,3 
GHz. Point to Point (PTP) broadband 
digunakan untuk dua titik di hubungkan satu 
pengirim dan satu penerima, terhubung near 
line of sight (nLOS) dan non line of sight 
(NLOS) antara kedua area hingga jarak 250 
km dengan speed hingga 300 Mbps. Point to 
multipoint (PMP) dengan connectivity nLOS 
dan NLOS hingga jarak 125 meter dengan 
kecepatan data hingga 21 Mbps (Yewa, 
2013).  
 
PING pada Command Promt 
 PING (Packet Internet Groper) adalah 
software yang berjalan di atas protocol ICMP 
(Internet Control Message Protocol) untuk 
mencek hubungan antara dua komputer di 
internet. PING beroperasi dengan 
mengirimkan sebuah packet kepada suatu 
alamat yang dituju dan menunggu respon 
balik dari host yang dituju tersebut. REPLY 
pada halaman PING merupakan salah satu 
program yang digunakan untuk mengecek 
komunikasi antar komputer dalam sebuah 
jaringan melalui protokol TCP/IP. Bytes 
adalah ukuran default paket Internet Control 
Message Protocol (ICMP) PING yaitu 32 
bytes. Time pada halaman PING 
mengindikasikan ketersediaan bandwidth 
yang disediakan untuk paket PING. TTL 
adalah nilai waktu termasuk dalam paket yang 
dikirim melalui TCP / IP. RTO (Request Time 
Out) adalah ketika komputer server tidak 
merespon permintaan koneksi dari client 
setelah beberapa lama (jangka waktu time out 
bervariasi). Destination Host Unreachable 
menginformasikan bahwa host, port, dan 
protokol tertentu tidak dapat dijangkau atau 
masih mencari (Ardiansyah, 2017). 
 
Routing IP 
 Routing merupakan proses dimana 
sesuatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi 
lainnya. Secara umum mekanisme koordinasi 
routing dapat dipelajari oleh router dalam 
metode statik routing dan dinamik routing. 
Statik routing (statik router) adalah 
pengaturan routing paling sederhana. Statik 
route adalah rute-rute ke host atau jaringan 
tujuan yang dimasukkan secara manual oleh 
administrator jaringan ke route table suatu 
router (Edi, 2011). 

 
Pengujian Sistem dan Perangkat Lunak 
 Pengujian adalah suatu proses 
pengeksekusian program dan sistem yang 
bertujuan untuk menemukan kesalahan. 
Pengujian sebaiknya menemukan kesalahan 
yang tidak disengaja dan pengujian 
dinyatakan sukses, jika berhasil memperbaiki 
kesalahan tersebut. Selain itu, pengujian juga 
bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian 
fungsi-fungsi perangkat lunak dan sistem, 
sesuai dengan spesifikasinya (Komarudin, 
2011) . 

 
Identifikasi Masalah 
 Tahap awal dalam penelitian ini 
adalah mengidentifikasi masalah. 
Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana 
mengetahui kondisi jaringan dalam keadaan 
baik atau terhubung dengan antena ( Status 
Ping Reply pada laptop atau komputer dari 
jaringan yang terhubung dengan antena 
sebagai pernyataan keadaan jaringan 
terhubung dengan antena dalam kondisi 
tertentu dan mengetahui kondisi perangkat 
antena ) melalui SMS dan mampu membantu 
dalam pekerjaan jaringan antena pada 
ketinggian tertentu dengan keadaan 1 teknisi 
yang bekerja. Adapun masalah yang diangkat 
dalam penenlitian ini adalah bagaimana 
menerapkan sistem SMS Gateway dalam 
kondisi monitoring pada saat kegiatan 
instalasi jaringan dan monitoring koneksi 
jaringan menggunakan SMS. 
 

 
Gambar 1.  Kondisi saat Instalasi Jaringan 

 

 Gambar 3.1 adalah kondisi di lokasi 
instalasi jaringan dengan antena, antena 
diinstal pada tower oleh teknisi instalasi, 
kemudian terhubung ke PC Server 
menggunakan kabel LAN dan Power of 
Ethernet (PoE) atau Power Supply. Pada 
server terdapat Teknisi Monitoring yang 
mengamati dan memberi informasi kerja 
jaringan selama diinstal kepada Teknisi 
Instalasi. 



Tabel 1.  Tugas Teknis 
 

Posisi Kegiatan 

Teknisi 
Instalasi 

1. Membuat Jalur Kabel antena 
dengan server. 

2. Memasang konektor kabel dua sisi, 
sisi antena dan server. 

3. Memasang antena pada posisinya. 

Teknisi 
Monitoring 

1. Menyiapkan perangkat server. 
2. Menghubungkan pc teknisi dengan 

PoE antena dengan kabel lan, dan 
kemudian menghidupkan semua 
perankat. 

3. Mengamati Ping Reply antena pada 
pc teknisi. 

4. Berkordinasi dengan teknisi 
instalasi selama kegiatan. 

 
 

Analisa Kebutuhan 
 membahas tentang kebutuhan-
kebutuhan yang digunakan dalam melakukan 
penelitian yang di mulai dari awal hingga 
selesainya penelitian ini. PC Lenovo 
Ideapad320 dan Modem Server Wavecom 
sebagau kebutuhan perangkat keras. Engine 
gammu, MySql, dan Netbeans sebagai 
kebutuhan perangkat lunak. Aspek waktu dan 
tempat penelitian sebagai kebutuhan 
penunjang penelitian. 
 
Flowchart Proses Monitoring 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Flowchart Proses Monitoring 
 

Konfigurasi Modem GSM dengan Gammu 
1.38.2. 
 Konfigurasi Modem dengan Gammu 
diperlukan untuk dapat dilakukan pengiriman 
perintah/command terhadap modem dan 
setiap data yang diterima dan dikirim melalui 

modem dapat tersimpan dalam database dan 
terkontrol oleh aplikasi. Untuk melakukan 
konfigurasi modem dengan Gammu, perlu 
diketahui struktur file dari aplikasi Gammu. 

 
Konfigurasi File smsdrc 
 Konfigurasi file Smsdrc merupakan 
bagian baris kode yang juga berfungsi agar 
Gammu dapat mengenal modem yang akan 
digunakan. 

 
Konfigurasi Service Gammu 
 Sistem aplikasi ini berjalan pada 
platform Windows maka diperlukan untuk 
membuat Windows Service yang dapat 
menjalankan suatu program secara otomatis 
tanpa adanya interaksi dengan user atau 
yang biasa disebut daemon oleh karena itulah 
Windows service ini dibuat untuk menjalankan 
daemon milik Gammu. 

 
Gambar 2. Membuat Windows Service 

 
Rancangan Aplikasi Desktop 
 Sistem SMS Gateway ini memiliki 
aplikasi pendukung yang dirancang 
menggunakan framework Netbeans IDE 8.0, 
aplikasi ini bertujuan untuk menghubungkan 
engine gammu dengan sistem monitoring IP 
menggunakan SMS Gateway, aplikasi ini 
berbasis desktop yang terinstal pada pc atau 
komputer server dilengkapi dengan modem 
GSM. 

 
Gambar 3. Tampilan Utama Aplikasi 

 
Proses Pengiriman dan Penerimaan Data 

 Merupakan salah satu proses awal 
dalam alur kerja sistem aplikasi ini, dimana 
proses pengiriman data dilakukan melalui 

START

SMS  KEPADA 

APLIKASI 

MONITORING

APLIKASI 

MEMPROSES 

STATUS 

PING : 

REPLY

STATUS PING : 

RTO / 

UNRECHABLE

HASIL 

APLIKASI

SMS 

BALASAN 

KEPADA 

TEKNISI

STOP

TERHUBUNG

TIDAK TERHUBUNG



perangkat telepon selular yang 
memanfaatkan fasilitas SMS pada perangkat 
tersebut untuk mengirim data Ping 
ReplySistem Operasi Windows 10 64 bit 
 

 
 

Gambar 4.  Proses alur kerja sistem. 
 

Implementasi Interface 
 Proses ini merupakan hasil dari 
rancangan sistem, dan tahap ini menunjukan 
dimana sistem siap untuk dioperasikan, 
sehingga akan diketahui apakah sistem yang 
telah dibuat benar-benar sesuai dengan apa 
yang telah direncanakan. Pada implentasi 
perangkat lunak ini akan dijelaskan 
bagaimana proses sistem ini bekerja, dengan 
menampilkan hasil dari sistem atau aplikasi 
yang telah dibuat. Hasil implementasi yang 
ditampilkan pada tahap ini merupakan hasil 
dari percobaan pengoperasian sistem 
langsung dengan perangkat antena BWA 
pada PT.Aplikanusa Lintasarta Mataram 
 
Tampilan Desktop 

 
Gambar 5. Tampilan Desktop 

 
tampilan yang pertama muncul setelah 
menekan icon aplikasi pada Desktop atau 
layar komputer, kemudian pada tampilan 
Desktop terdapat dua tombol fungsi yang 
akan mengarahkan user pada tampilan 
selanjutnya dan mulai mengoperasikan sistem 
SMS Gateway pada aplikasi tersebut. 
 

Tampilan Halaman Menu 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Menu 

 Pada tampilan menu ini terdapat 
beberapa tombol fungsi, yaitu tombol PING, 
IPCONFIG, EXIT, dan CLEAR. Pada tampilan 
halaman Fungsi Tombol PING, dapat dilihat 
hasil dari fungsi tersebut merupakan cek 
koneksi dengan alamat IP Address pada 
antena BWA. 
 
Tampilan Halaman IPCONFIG dan Aplikasi 
Antena 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman IPCONFIG 

 
SMS PING 

 
Gambar 8. SMS PING 

 
 
 
 



SMS IPCONFIG 

 
Gambar 9. SMS IPCONFIG 

 
Pengujian Aplikasi Desktop dan Sistem 
SMS Gateway 

 Berdasarkan rencana pengujian yang 
telah disusun, maka dapat dilakukan 
pengujian Aplikasi Desktop dan Sistem SMS 
Gateway, atau secara fungsional sistem, yang 
dimana pengujian dilakukan sendiri oleh 
peneliti. Pengujian yang dilakukan dua kali, 
menggunakan dua perangkat antena dengan 
kondisi antena yang berbeda. 

 
Tabel 1. Pengujian halaman desktop aplikasi 

Tujuan  Membuka aplikasi 

Proses 
yang 
dilakukan 

 Memilih icon aplikasi pada 
desktop komputer 

 Mengklik tombol BUKA 
untuk melanjutkan ke 
halaman menu dan 
menjalankan Sistem SMS 
Gateway 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil  membuka 
halaman menu dan 
menjalankan Sistem SMS 
Gateway 

Kesimpulan  Berhasil 

Tujuan  Menutup aplikasi 

Proses 
yang 
dilakukan 

 Klik tombol KELUAR 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil menutup atau 
keluar dari aplikasi 
tersebut. 

Kesimpulan  Berhasil  

 
Pengujian halaman menu aplikasi dengan 
IP antena 192.168.1.1. 

 Pada percobaan pengujian ini 
menggunakan perangkat antena dalam 
kondisi default. Antena dalam kondisi baik 
dan belum diatur, sehingga IP antena 
192.168.1.1. 

 
Tabel 2. Pengujian halama menu IP 

192.168.1.1 

Tujuan  Mengisi text box 

Proses yang 
dilakukan 
 
 
  

 Klik text box 

 Mengetikkan alamat 
IP antena 
192.168.1.1 pada 
text box 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil memberi 
inputan IP 
192.168.1.1  pada 
text box 

Kesimpulan  Berhasil  

Tujuan  Melakukan cek koneksi 
atau PING Reply 

Proses yang 
dilakukan 

 Klik tombol PING 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil melakukan 
PING IP 192.168.1.1 
pada antena dengan 
status Reply 

 Berhasil 
menampilkan PING 
IP 192.168.1.1 
dengan status Reply 

Kesimpulan  Berhasil  

Tujuan  Melakukan cek 
konfigurasi IP  

Proses yang 
dilakukan 

 Klik tombok 
IPCONFIG 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil melakukan 
konfigurasi IP 
address 

 Berhasil 
menampilkan IP 
yang terkonfigurasi 
dengan perangkat. 
Ipv4 192.168.1.2, 
Subnet Mask 
255.255.255.0, 
Default Gateway 
192.168.1.1   

Kesimpulan Berhasil  

Tujuan  Mengosongkan text box 

Proses yang 
dilakukan 

 Klik tombol CLEAR 

Hasil yang  Berhasil menghapus 



didapatkan alamat IP address 
pada text box 

Kesimpulan Berhasil 

Tujuan  Kembali ke halaman 
desktop 

Proses yang 
dilakukan 

 Klik tombok Exit 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil 
mengarahkan user 
kembali ke halaman 
desktop 

Kesimpulan  Berhasil  

 
 

Pengujian SMS Monitoring 
 SMS Monitoring ini hanya memiliki 
dua fungsi atau perintah dalam konten pesan, 
yaitu Ping dan Ipconfig. Pesan PING 
bertujuan untuk mendapatkan informasi dari 
sambungan IP 192.168.1.1 milik perangkat 
antena yang terhubung dengan aplikasi. 

 
Tabel 3. Pengujian SMS Monitoring 

Tujuan SMS Monitoring  

Proses 
yang 
dilakukan 

 Mengirim SMS dengan 
konten PING 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil memberi perintah 
PING Reply pada sistem 
melalui SMS 

 Berhasil mendapatkan 
pesan balasan dengan 
konten PING Reply dari IP 
address 192.168.1.1 pada 
perangkat 

Kesimpulan  Berhasil  

Tujuan  SMS Monitoring 

Proses 
yang 
dilakukan 

 Mengirim SMS dengan 
konten IPCONFIG 

Hasil yang 
didapatkan 

 Berhasil memberi perintah 
konfigurasi IP address pada 
sistem melelui SMS 

 Berhasil mendapatkan 
pesan balasan dengan 
konten konfigurasi IP 
address pada perangkat. 
Ipv4 192.168.1.2, Subnet 
Mask 255.255.255.0, Default 
Gateway 192.168.1.1   

Kesimpulan  Berhasil  

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang di peroleh dapat di 
simpulkan sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang dirancang mampu 
menampilkan hasil konfigurasi 

dengan antena, dan mampu 
memeriksa IP yang terhubung dengan 
pc tersebut. 

b. Data hasil PING dengan antena 
kondisi baik IP 192.168.1.1 dan 
dengan antena kondisi rusak IP 
10.248.17.221, dapat dibaca oleh 
aplikasi, perbedaan terlihat pada hasil 
PING terdapat pada Alamat IP asal, 
time dan TTL dari antena kondisi baik, 
dan Request Time Out (RTO) dari 
antena kondisi rusak. Kuantitatif data 
sebagai pernyataan terhubungnya 
jaringan pada antena kondisi baik 
dengan nilai Packet Sent = 4, 
Received = 4, Lost = 0 (0% loss) pada 
PING Statistics. 

c. Data hasil konfigurasi dengan antena 
kondisi baik IP 192.168.1.1 dan 
dengan antena kondisi rusak IP 
10.248.17.221, dapat dibaca oleh 
aplikasi, perbedaan yang terlihat dari 
hasil konfigursi IP ada pada Ipv4, 
Subnet Mask, dan Default Gateway. 

 
Saran 

Berikut adalah saran untuk pengembangan 
lebih lanjut : 

a. Mengembangkan fungsi monitoring 
menggunakan sistem SMS Gateway. 

b. Mengembangkan sistem Monitoring 
IP, menjadi lebih banyak IP yang ada 
pada Networ Monitoring System 
(NMS) milik PT Aplikanusa Lintasarta 
dapat dimonitoring menggunakan 
SMS Gateway. 

c. Memperluas Sistem SMS Gateway 
yang berhubungan dengan pekerjaan 
Jaringan.  

d. Diharapkan untuk penelitan 
berikutnya, dapat mengembangkan 
penelitian dalam menganalisa 
hubungan Class IP default Antena 
dengan IP (NMS) milik PT Aplikanusa 
Lintasarta. 

e. Peneltian ini jauh dari kata sempurna 
dan masih banyak kekurangan, dan 
diharapkan untuk penelitian 
berikutnya agar dapat melengkapi 
peneletian sebelumnya. 
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