
APLIKASI SMS PADA JARINGAN TELEPHONE OLEH 
MODUL DST-52 DAN DF-88 

  
 Aplikasi kali ini membahas mengenai proses pengiriman pesan (SMS) dengan 
menggunakan jaringan telephone sebagai media komunikasinya. Aplikasi SMS pada 
jaringan telephone yang ada menggunakan bentuk data FSK (Frequency Shift Keying) 
dan memerlukan registrasi terlebih dahulu untuk mengaktifkannya. Pada aplikasi ini, 
proses pengiriman SMS dilakukan dengan nada DTMF sehingga tidak diperlukan 
registrasi untuk itu. 
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Gambar 1 

Blok Diagram Sistem 
  

 Untuk aplikasi ini, maka diperlukan 2 set perangkat di mana masing-masing 
terdiri dari 1 Modul DST-52 sebagai Development System, 1 PC Keyboard, 1 Modul 
M1632 LCD sebagai penampil data SMS, 1 Modul DF-88 sebagai antar muka dengan 
jaringan telephone. 
 Modul DF-88 adalah modul antar muka jaringan telephone dengan berbagai 
macam fasilitas. Pada aplikasi ini, fasilitas yang digunakan adalah Ring Detector, DTMF 
Decoder dan DTMF Encoder. Ring Detector berfungsi untuk mendeteksi adanya dering 
sejumlah tertentu secara berurutan sebagai tanda bahwa ada pesan yang akan masuk. 
DTMF Decoder berfungsi untuk menerima nada-nada DTMF yang dikirimkan melalui  
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Gambar 2 

Bagian-bagian yang digunakan dalam Modul DF-88 untuk aplikasi ini 
  



jaringan telephone dan diubah menjadi kode-kode biner yang akan diteruskan ke Modul 
DST-52. DTMF Encoder berfungsi untuk mengirimkan kode-kode biner dari DST-52 
menjadi nada-nada DTMF yang diteruskan ke jaringan telephone. 
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Gambar 3 

Program Pengambilan pesan yang masuk 
  

 Gambar 3 menunjukkan proses yang terjadi saat sebuah pesan diterima. Proses 
diawali dengan deteksi sinyal dering. Saat nada dering terdengar 3 kali berturut-turut, 
maka hal ini menandakan adanya sebuah pesan yang akan masuk, sistem terlebih dahulu 
menghapus isi buffer memori dari pesan yang diterima dan dilanjutkan dengan 
mengirimkan nada ‘*’ yang menandakan bahwa sistem telah siap menerima pesan. 



 Pesan dikirim dengan awalan ‘#’, oleh karena itu, sistem penerima akan 
menunggu adanya tanda ‘#’ terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pengambilan 
data panjang pesan. Panjang pesan adalah merupakan panjangnya data yang akan dikirim 
mulai dari data sesudah panjang pesan hingga data terakhir. Variabel ini memang 
digunakan untuk menentukan jumlah pengambilan data selanjutnya yang harus 
dilakukan. Data-data tersebut adalah data yang langsung disimpan pada buffer memori 
penerima. 
 Setelah pengambilan data dilakukan sebanyak data jumlah pesan, maka proses 
penerimaan pesan telah berakhir, sistem akan menampilkan “Ada pesan masuk” pada 
baris 1 dari M1632 LCD dan “Tekan Enter” pada baris 2 dari M1632 LCD . 
 Saat pengguna menekan enter, maka program akan melompat ke bagian interupsi 
keyboard di mana pada bagian tersebut, adakan dideteksi apakah tombol F1 atau Enter 
yang ditekan. Tombol F1 menandakan bahwa pengguna akan menuliskan pesan yang 
akan dikirim, sedangkan tombol enter menandakan bahwa pengguna akan melihat isi 
pesan yang masuk. 
 Apabila terdapat pesan yang masuk dan pengguna menekan tombol enter, maka 
isi pesan pada buffer memori penerima sebanyak 1 layar LCD atau 32 karakter pertama 
akan ditampilkan pada M1632 LCD. Bila pesan tersebut melebihi 32 karakter, maka 
pengguna dapat menekan tombol Page Down untuk melihat layar selanjutnya atau Page 
Up untuk melihat layar sebelumnya. Tombol Escape digunakan untuk keluar dari menu 
lihat pesan dan program kembali menunggu pesan yang masuk. 
 Apabila pengguna menekan tombol F1, maka penekanan tombol PC Keyboard 
selanjutnya akan menampilkan data pada layar LCD dan juga menyimpan pada buffer 
memori pengirim. Proses ini berlangsung terus menerus hingga penekanan tombol enter 
yang menandakan akhir dari pesan yang ditulis. 
 Program selanjutnya akan meminta data nomor telephone tujuan dan proses 
dialing (pemutaran nomor telephone) dilakukan. Selanjutnya program akan menunggu 
adanya nada ‘*’ yang menandakan bahwa sistem penerima telah siap. Program akan 
mengirimkan semua pesan yang ada pada buffer pengirim dengan diawali panjang pesan 
dan akhirnya kembali dari interupsi. 
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Gambar 4 

Diagram alir proses menerima dan melihat isi pesan 
  



 
Gambar 5 

Instalasi Modul dalam 1 set perangkat 
  
 Aplikasi dan program lengkap dari artikel ini dapat didownload pada www.delta-
electronic.com bagian application note. 
  
  
 


