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ABSTRAK 

 
Sistem ini dibuat karena adanya kekurangan dalam sistem lama yang 

dipakai oleh CV. Fernus Lighting and Sound System yang masih menggunakan 
sistem manual dalam melakukan proses bisnisnya terutama dalam proses 
pemesanan barang. 

Dalam Tugas Akhir ini  dirancang sebuah Sistem Informasi Pemesanan 
Barang dengan menggunakan SMS Gateway. Sistem Informasi Pemesanan Barang 
dengan menggunakan SMS Gateway ini konsumen melakukan pemesanan barang 
dengan media berbasis web site. Setelah mendapatkan data pesanan barang maka 
sesuai dengan database yang telah dibangun, PC akan mengkonfirmasi 
pemesanan barang tersebut apabila barang yang dipesan ada. 

Sistem Informasi Pemesanan Barang dengan menggunakan SMS 

Gateway ini dapat mendukung dalam penyampaian informasi baik konsumen 
maupun pegawai dan pemilik perusahaan. 

 

Keywords : Sistem Informasi, Pemesanan Barang, SMS Gateway, CV Fernus 
Lighting and Sound System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin lama berkembang dengan 

pesat sejalan dengan ditemukannya teknologi dan alat – alat canggih, hal ini 

mengakibatkan semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha dan ini 

merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Saat ini perkembangan mobile 

phone atau sering kita sebut handphone (HP) kian pesat. Penggunaan handphone 

(HP) saat ini didominasi untuk penggunaan SMS. Menurut situs berita online 

inet.detik.com (2012) yang mengatakan bahwa “ Layanan dasar komunikasi voice 

dan SMS juga mengalami lonjakan, dimana trafik voice meningkat hingga 1,99 

miliar menit (naik 112,6% dibanding trafik di hari normal). Trafik SMS 

meningkat hingga 1,82 miliar SMS (naik 136%). Trafik layanan SMS tertinggi 

terjadi di wilayah Jabodetabek (693 juta SMS) ”. 

SMS melalui handphone akan selalu disukai masyarakat karena selain 

biayanya murah, pemakaiannya pun mudah. Bahkan saat ini tarif SMS jauh lebih 

murah dibandingkan tarif telepon. Dengan adanya SMS maka akan lebih mudah 

untuk melakukan transaksi dalam berbagai hal. 

Pada umumnya proses pemesanan barang dilakukan secara manual atau 

tertulis, maka dari itu saya akan membuat Sistem Informasi Pemesanan Barang, 

yang berguna untuk mempermudah user dalam mengelola proses-proses tersebut 

dengan cara terkomputerisasi. 
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 Semua hal di atas akan lebih mudah jika dilakukan melalui proses dengan 

menggunakan suatu sistem informasi komputerisasi, karena pengerjaannya dan 

pengelolaan data sesuai dengan urutan proses. Teknologi sistem informasi 

komputerisasi merupakan suatu sistem yang dapat menyimpan, serta memproses 

data secara cepat dan akurat tanpa membutuhkan ketelitian secara penuh bagi 

penggunanya. Penggunaan teknologi sistem informasi ini adalah salah satu solusi 

untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.  

Komputerisasi telah berkembang, menginginkan yang semula pemesanan 

barang masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara datang langsung ke 

lokasi atau perusahaan dapat dirubah dengan sebuah Sistem Informasi Pemesanan 

Barang dengan menggunakan SMS Gateway.  

Dimana pada Sistem Informasi Pemesanan Barang dengan menggunakan 

SMS Gateway ini konsumen melakukan pemesanan barang dengan berbasis 

media online. Setelah mendapatkan data pesanan barang maka sesuai dengan 

database yang telah dibangun, sistem akan mengkonfirmasi pemesanan barang 

tersebut. 

Jadi, dengan adanya Sistem Informasi Pemesanan Barang dengan 

menggunakan SMS Gateway ini diharapkan benar - benar dapat mendukung 

dalam penyampaian informasi baik konsumen maupun pegawai dan pemilik 

perusahaan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan, permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana rancangan sistem untuk pemesanan barang dengan 

Menggunakan SMS Gateway.  

b. Bagaimana membuat Sistem Informasi Pemesanan Barang dengan 

Menggunakan SMS Gateway. 

c. Bagaimana memantau transaksi pemesanan barang oleh pemilik CV. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 

tersebut antara lain: 

a. Di dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemesanan Barang dengan 

SMS Gateway ini dilakukan oleh admin. 

b. Sistem Informasi ini dibuat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang 

dapat dilakukan secara singkat dan mempermudah admin dalam 

memproses pemesanan barang. 

c. Di dalam perancangan pembuatan Sistem Informasi ini, digunakan 

beberapa perangkat lunak berupa Adobe Dreamweaver CS5, Xampp, 

Powerdesigner 12. 
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1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah merancang dan membuat Sistem Informasi 

Pemesanan Barang dengan menggunakan SMS Gateway yang berguna untuk 

mempermudah pengguna dalam pemakaian sistem. Fitur SMS Gateway yang 

terdapat di dalam sistem ini akan menjadi alat bantu dalam memberikan 

informasi kepada pelanggan CV. Fernus Lighting and Sound System tentang 

pengkonfirmasian pemesanan barang. Pemesanan barang dengan berbasis web 

dapat mendukung dalam penyampaian informasi baik konsumen maupun untuk 

pegawai dan pemilik perusahaan.  

 

1.5  Manfaat 

  
a. Memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan barang di CV 

Fernus Lighting and Sound System Surabaya.  

b. Memberikan kemudahan apabila barang yang di pesan oleh konsumen CV 

Fernus Lighting and Sound System Surabaya ada ataupun tidak ada karena 

akan dikirim SMS konfirmasi. 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

 Dalam pembuatn Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 

metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
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a. Studi literatur. 

Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun dari sumber – sumber 

yang lainnya mengenai pembuatan aplikasi ini, serta mencari contoh – 

contoh apa saja yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

b. Analisa dan Perancangan Aplikasi. 

Menganalisa dan merancang aplikasi sistem informasi pemesanan barang 

dengan menggunakan SMS gateway berbasis web. 

c. Pembuatan Aplikasi. 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem yang sesungguhnya, setelah 

sebelumnya dilakukan tahap analisa dan proses perancangan sistem sesuai 

dengan yang telah direncanakan. 

d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 

Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  

pengujian aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja 

dengan benar sesuai dengan konsep yang di ajukan. 

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 

Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 

Akhir. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 

yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 

f. Pembuatan Kesimpulan. 

Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 

kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
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dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 

yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan 

Rancang Bangun Aplikasi Sistem InformasiI Pemesanan Barang Dengan 

Menggunakan SMS Gateway Study Kasus CV FERNUS LIGHTING AND SOUND 

SYSTEM SURABAYA. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini 

dibagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan 

ilustrasinya. 

 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB  II TINJAUAN  PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang profil CV FERNUS LIGHTING AND 

SOUND SYSTEM SURABAYA, termasuk visi dan misi, tujuan, dll. 

Dalam bab ini juga terdapat pengertian PHP, MySQL, dll. 

BAB  III ANALISA  DAN  PERANCANGAN  SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

informasi yang antara lain berisi tentang analisa Rancang Bangun 

Aplikasi Sistem InformasiI Pemesanan Barang Dengan Menggunakan 
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SMS Gateway Study Kasus CV FERNUS LIGHTING AND SOUND 

SYSTEM SURABAYA sendiri secara interface, fasilitas dan fiturnya. 

Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan yang diperlukan 

dalam membuat aplikasi ini. 

BAB  IV IMPLEMENTASI  SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 

konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 

tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 

dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 

BAB  V UJI  COBA  DAN  EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 

konsep yang sebenarnya. Selain itu pada bab ini dijelaskan bagaimana 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan aplikasi  

dengan teknologi framework baru. 

BAB  VI PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 

dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 

pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 

lebih baik. 
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