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Abstrak 
Saat ini banyak perusahaan telah menerapkan sistem penjualan online atau e-comerce, pada 

penelitian ini saya akan meneliti dan merancang suatu sistem informasi penjualan pada perusahaan, 

dimana nantinya sistem ini akan menggunakan 3 macam aplikasi yang akan digunakan yaitu Web, WAP 

dan SMS Gateway. Aplikasi utama dari sistem ini adalah aplikasi Website, Website akan dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, Website nantinya akan mempunyai fungsi sebagai media 

penyampaian informasi, registrasi user dan media pembayaran. Kemudian aplikasi WAP digunakan 

sebagai aplikasi tambahan untuk mendukung aplikasi utama, pembuatan WAP dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman XML, aplikasi WAP ini dapat dijalankan pada handphone yang 

telah memiliki aplikasi symbian atau sistem operasi baru lainnya. SMS Gateway pada penelitian ini 

digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi pembayaran, registrasi member, order barang 

dan info pengiriman barang. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi Web, WAP 

dan SMS Gateway dapat berjalan lancar dan dapat berkolaborasi dengan baik.  

Kata kunci: Sistem, Penjualan, Web, WAP, SMS Gateway 
 

  

1.  Pendahuluan 

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, berpengaruh pula pada perkembangan sistem 

penjualan saat ini, sehingga penggunaan teknologi dalam sistem penjualan semakin memasyarakat[1]. 

Perkembangan ini sangatlah membantu dalam menyajikan informasi yang cepat dan efisien dengan 

pengaksesan internet melalui perangkat komputer menggunakan sarana Website. Website adalah sebuah 

alat promosi atau pemasaran yang dilakukan sebuah instansi atau perusahaan untuk memasarkan 

produknya melalui internet[2]. 

a. Selain menggunakan internet e-commerce juga dapat dilakukan melalui perangkat mobile seperti 

handphone menggunakan media SMS Gateway.  

b. SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak atau software yang menggunakan bantuan 

komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang telah diintegrasikan guna mendistribusikan 

pesan yang diterjemahkan lewat sistem informasi melalui media SMS yang dihandle oleh 

jaringan seluler[3].  

c. Salah satu metode komunikasi yang handal saat ini adalah pesan pendek short messaging System 

(SMS).  

d. Implikasinya salah satu model komunikasi data yang bisa dipakai adalah SMS. Artinya, SMS 

tersebut harus bisa melakukan transaksi dengan database. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem 

yang disebut sebagai SMS Gateway[4][5]. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini saya akan 

melakukan penelitian dan membangun sebuah sistem informasi penjualan dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, WAP dan SMS Gateway”.  
 

1.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan, dan mengembangkan 

Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, WAP dan SMS Gateway sehingga nantinya diharapkan mampu 

membantu dalam pencatatan informasi, transaksi pemesanan dan transaksi penjualan barang – barang 

komputer pada perusahaan serta pembuatan laporan lebih akurat dan tepat waktu sehingga dapat 

diandalkan dan dikembangkan untuk kemajuan perusahaan[1] [2]. 
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1.2 Luaran Penelitian 

Output yang dihasilkan nantinya pada penelitian ini adalah: 

1. Website  

2. WAP 

3. SMS Gateway 

 
2. Metode Penelitian 

Pada Metode Penelitian ini akan dijelaskan secara ringkas mengenai metode – metode yang akan 

digunakan. 

 

2.1 Flowchart Penjualan 

Flowcart dibawah ini menjelaskan mengenai proses order barang yang melibatkan customer, sistem, 

admin dan pimpinan. Aplikasi yang bekerja pada proses ini adalah web dan SMS gateway. Flowcart 

dibawah ini merupakan System Flowchart dari proses order barang dari sistem informasi penjualan 

berbasis Web, WAP dan SMS Gateway[6][7]. 
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Gambar 2.1. Flowchart Penjualan 

 

2.2 DFD Konteks 

Diagram konteks merupakan gambaran secara umum bagaimana sistem itu bekerja. Gambar 2.1 

merupakan diagram konteks dari Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, WAP, dan SMS Gateway, 

yang merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan sistem ke level berikutnya[8][9]. Adapun 

Entity yang ada pada sistem ini: 

1. Customer 

 Merupakan member ataupun non member yang menggunakan sistem ini dengan mengakses melalui 

web untuk melakukan order, WAP untuk melihat informasi barang, SMS untuk informasi registrasi 

dan cek status pembayaran atau pengiriman. 

2. Admin 

 Merupakan seorang Administrator yang memiliki akses penuh untuk mengelola sistem ini dan 

berhak untuk proses add, edit, update dan delete data – data dari halaman web. 

3. Pimpinan 

 Merupakan pemilik perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan kriteria laporan dan 

menerima serta memeriksa laporan penjualan  

4. Sistem Informasi Penjualan Berbasi Web, WAP, dan SMS Gateway 

 Merupakan sistem yang akan diakses oleh melalui web atau melalui sistem WAP dan SMS gateway. 
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Gambar 2.2. DFD Level Konteks 

 

2.3 ERD 

Entity Diagram Relationship (ERD) adalah notasi grafik dari sebuah model data yang menjelaskan 

tentang data yang tersimpan. Diagram ini memliki atribut – atribut pada setiap entitas yang ada[10][11]. 

Adapun Entity Relationship Diagram yang terdapat pada Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, 

WAP, dan SMS Gateway adalah sebagai berikut: 

tabel barang

+kode barang<PK>
+kode katagori<FK>
+nama barang
+gambar barang
+stok
+harga beli barang
+harga jual barang

tabel member

+id member<PK>
+password
+nama
+kelamin
+alamat
+kota
+kode poss
+telepon
+email

tabel detail

+kode detail<PK>
+kode transaksi<FK>
+kode barang<FK>
+jumlah barang
+harga barang
+status
+tanggal

tabel order

+kode transaksi<PK>
+id member<FK>
+harga total
+status
+tanggal

tabel katagori

+kode katagori<PK>
+nama katagori

1..*

1

1..*1 11 11..*

 
 

Gambar 2.3. Tabel Relasi 

 
3. Hasil Dan Pembahasan 

Dari perencanaan yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya, berdasarkan perancangan yang telah 

dibuat pada DFD, ERD dan Flowchart[4][6][8]. Berikut akan saya tampilkan perancangan desain 

interface dari Website admin Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web, WAP, dan SMS Gateway. 

 

3.1 Desain Interface Web Admin 

a. Halaman Login Admin 

 

 
 

Gambar 3.1. Halaman Login Admin 

 

Setelah melakukan login maka akan terlihat halaman menu utama admin.Pada halaman ini admin dapat 

melakukan tambah, ubah, dan hapus data[12]. Selanjutnya untuk lebih mempersingkat saya akan 

menjelaskan salah satu dari beberapa menu manajemen yang telah disediakan. 
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b. Halaman Manajemen Informasi 

 

 
 

Gambar 3.2. Halaman Manajemen Informasi 

 

c. Halaman Manajemen SMS Gateway 

 

 
 

Gambar 3.3. Halaman Manajemen SMS Gateway 

 

3.2 Desain Interface Web User 

a. Halaman Menu Utama 

 

 
 

Gambar 3.4. Halaman Menu Utama 

 

1001



   

 

3.3 Desain Interface WAP 

a. Halaman Menu Utama 

 

 
 

Gambar 3.5. Halaman WAP Menu Utama 

 

b. Halaman Menu Utama 

 

 
 

Gambar 3.6. Halaman WAP Katagori 

 

3.4 Desain Interface SMS Gateway 

a. Informasi Registrasi 

 

 
 

Gambar 3.7. Format SMS Informasi Registrasi 
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b. Informasi Order 

 

 
 

Gambar 3.8. Format SMS Informasi Order 

 

4. Kesimpulan 

Dari penulisan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Web, WAP dan SMS Gateway (studi kasus 

pada PT. Naren Arta Gumi) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penulisan ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Dengan adanya sistem ini, customer dapat melihat informasi barang, registrasi member dan 

melakukan order barang melalui Website. 

b. Selain melalui Website customer juga mendapatkan informasi berupa pesan SMS konfirmasi 

registrasi, konfirmasi order, status bayar, status kirim melalui fasilitas SMS Gateway. 

c. Customer juga dapat mengakses informasi barang melalui mini browser handphone menggunakan 

teknologi WAP.  

d. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu manajemen atau pemilik PT.Naren Arta 

Gumi dalam meningkatkan kualitas perusahaan sehingga semakin maju dan memuaskan customer 

dalam hal pelayanan dan selain itu dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi dengan 

customer. 
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