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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Pesatnya pengaruh dari media telekomunikasi membuat orang berfikir untuk 

berkomunikasi dengan cara mudah dan simpel. Salah satu dari bagian itu adalah 

berupa pesan singkat yang biasa disebut SMS (Short Messaging Service). SMS 

merupakan salah satu fitur GSM yang di kembangkan dan distandarisasi oleh ETSI 

yaitu badan standar telekomunikasi Eropa yang menstandarisasikan SMS dan fitur-

fitur GSM lainnya. Seperti halnya teknologi lain, meluasnya penggunaan SMS juga 

munculnya aplikasi dan model penggunaan baru. Penggunaan SMS pada saat ini 

sangat banyak digunakan oleh pengguna telepon seluler, hal ini dikarenakan biaya 

yang sangat murah dan kegagalan penerimanya sangat kecil. Seiring dengan 

maraknya penggunaan media SMS saat ini, sangatlah membantu kita dalam membuat 

layanan berbasis SMS yang mudah dalam pengoperasiannya. Saat ini pengunaan 

SMS tidak untuk kepentingan untuk informasi saja, tetapi di gunakan juga untuk 

kepentingan bisnis online melalui SMS dan masih banyak lagi jasa-jasa yang 

menggunakan media ini. 

     Sepertinya hingga saat ini hampir semua aplikasi berfokuskan ke dalam SMS, 

handphone pun sekarang bukan merupakan barang mewah. Dari data tersebut di atas, 

bisa di lihat bahwa dukungan teknologi akan penerapan SMS dalam keseharian sudah 

meluas dan makin murah. Pemanfaatan media SMS ini pun berkembang dengan 

pesat. 

     Yamaha merupakan salah satu produk sepeda motor yang ada di 

indonesia,produk yamaha telah banyak digunakan khususnya di kota pangkalpinang 

dan sekitarnya. 
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     Pada CV SUMBER JADI PANGKALPINANG pemesanan barang yang 

dilakukan seperti pada umumnya, dimana pelanggan harus datang langsung sehingga 

membuat terjadinya ketidak efisienan baik dalam bentuk waktu dan biaya bagi 

pelanggan yang tinggal dan berada jauh di luar daerah, sehingga perlu alternatif lain 

diantaranya yaitu dengan metode SMS Gateway yang akan membuat pesanan 

transaksi akan lebih mudah dilakukan. 

 

1.2 Tujuan Penulisan  

      Berdasarkan latar belakang dan masalah sebelumnya telah dikemukakan, 

tujuan penulis antara lain : 

a. Merancang aplikasi berbasis SMS yang memudahkan pelanggan dalam    

melakukan pemesanan  barang (sparepart). 

b. Mempermudah pelanggan yang berada diluar daerah dalam pengecekan 

harga dan ketersediaan sparepart. 

c. Membuat sestem yang mampu merespon setiap sms yang berisi permintaan 

informasi sparepart. 

 

1.3 Metodelogi Penelitian 

     Beberapa metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dan 

informasi-informasi pelengkap untuk mempermudah analisa dan perancangan 

aplikasi SMS ini, antara lain : 

a. Pengumpulan Data 

1. Metode kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui 

buku-buku atau sumber bacaan lainnya serta beberapa situs internet 

yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan aplikasi yang sedang 

dianalisa dan dirancang. 
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2. Metode Wawancara 

Dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang melakukan 

pengelolaan data pemesanan barang di CV.SUMBER JADI 

PANGKALPINANG untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

dan mendiskusikan aplikasi yang diharapkan dapat memecahkan 

permasalahan tersebut. 

b. Analisis sestem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat 

teknik pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang 

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini adalah:  

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan sistem yang ada.  

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang dihasilkan.   

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain :  

1) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu 

proses. 

2).  Analisa Dokumen Keluaran 

 Dalam tahap analisa dokumen keluaran adalah untuk melihat hasil 

dari proses data-data informasi. 

3). Analisa Dokumen Masukan 

  Dalam tahap ini untuk memberikan informasi sebuah data ke 

dalam aplikasi. 
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4). Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem 

atau actor. Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi 

sistem yang akan dikembangkan. 

5). Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara 

rinci mengenai Use Case Diagram.   

 

c. Perancangan Sistem  

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah: 

1. ERD ( Entity Relationship Diagram) 

2. LRS ( Logical Record Structure ) 

3. Rancangan Masukan 

4. Rancangan Keluaran 

5. Class Diagram 

6. Sequence Diagram 

7. Rancangan Layar 

8. Flowcart 

9. Algoritma 

 

d. Pengkodean  

Tahap penerjemahan data yang telah dirancang ke dalam bahasa 

pemprograman tertentu.  
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e. Pengujian  

Merupakan tahap implementasi atau pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi pada CV.SUMBER JADI PANGKALPINANG 

antara lain : 

a. Pemesanan barang (sparepart) pada CV.SUMBER JADI masih dilakukan 

secaramanual. 

b. Pembuatan laporan yang membutuhkan waktu yang lama. 

c. Pelanggan selalu mengeluh pada saat akan melakukan pemesanan. entah itu 

telepon sibuk, tidak ada jawaban dan lain-lain. 

d. Tidak membahas pemesanan secra online melalui website seperti yang telah 

ada di Yamaha pusat. 

1.5 Sestematika Penulisan 

     Untuk menghasilkan skripsi yang baik sekaligus memperjelas ini, maka 

sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, di mana uraian singkat 

mengenai isi tiap bab adalah sebagai berikut : 

BAB I    :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang perancangan skripsi, gambar 

umum permasalahan yang dihadapi, tujuan yang ingin di 

capai, lingkup permasalahan, serta metode perancangan dan 

sistematika. 

BAB II    :  LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan pembahasan tentang relevansi teori-teori 

yang digunakan, yang relevan dengan topik skripsi dari mulai 

teori yang bersifat umum, khusus, sampai teori tentang 

perangkat lunak yang mendukung perancangan SMS 

Gateway. 
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BAB  III         : PEMODELAN PROYEK 

Bab ini berisikan permasalahan yang ada serta rancangan 

program SMS gateway yang akan dibuat. 

BAB IV    :  ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN 

PROGRAM 

  Bab ini berisikan pembahasan mengenai implementasi di 

sertai dengan analisa sistem ini. 

BAB V     :  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai apa saja yang telah 

dihasilkan dan saran-saran alternatif yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan pengembangan aplikasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


