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ABSTRACT 
Ordering goods is the first stage in the business process of a retail company. This is related to the company’s policy in 
targeting high sales rates. It should be supported with the use of technology to be able to complete the process by 
providing conveniency in terms of ordering goods without forgetting the rules and regulations. Using information system 
for sales and order based on short message service, it is expected to provide a solution for the manual ordering problem. 
This is an extent of the presence of the mobile communication network infrastructure that has spreaded almost all over 
Indonesia. 
Keywords: Information, Inventory, Order, System, Short Message. 
 
1. Pendahuluan 
Dewasa ini, perkembangan teknologi dalam peradaban manusia semakin canggih. Hal ini ditandai dengan banyaknya 
teknologi yang mempercepat pekerjaan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk teknologi tersebut adalah komputer. 
Pemanfaatan teknologi komputer dapat memberikan nuansa cerah bagi perkembangan peradaban manusia. 
 
Saat ini kita hidup dalam era yang serba komputer, dan dalam tahun terakhir ini penggunaan komputer telah meningkat 
sedemikian rupa. Komputer telah mengisi dalam aspek kehidupan kita. Komputer juga dapat mengubah pola pikir 
manusia dalam suatu perubahan yang terjadi, baik dalam dunia bisnis, metode pendidikan, dan perkembangan ilmu 
pengetahuan lainnya menuju kemajuan. 
 
Proses bisnis merupakan cara kerja dari suatu sistem baik tradisional maupun modern yang telah disepakati untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Optimasi dari proses bisnis akan terus dilakukan agar mencapai proses bisnis terbaik, 
dimana hal tersebut hampir mustahil dilakukan tanpa didukung oleh sistem informasi manajemen yang baik.  
 
Masih ditemukan perusahaan atau lembaga yang belum terkomputerisasi atau semua atau sebagian dari proses bisnisnya 
dilakukan secara manual dalam proses kegiatannya, khususnya dalam dalam pembuatan suatu laporan. Hal ini 
memungkinkan terjadinya kesalahan, karena menyangkut sifat alami manusia dan merupakan suatu cara yang kurang 
efisien. Hal ini terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang retailer yang di dalamnya terdapat transaksi kegiatan 
pemesanan barang untuk member tetap.      
 
Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian dalam mengetahui data tentang produk/pricelist dan stock yang 
update dikarenakan data yang diterima member adalah data stock dan pricelist sehari sebelumnya. Pada saat member 
akan memesan produk dengan dasar pricelist tersebut sering tidak klop dengan data stock dan pricelist yang sebenarnya, 
dimana pergerakan data stock dan harga sangat fluktuatif. Hal ini melatar belakangi penulisan pengambilan permasalahan 
dalam penulisan makalah ini. Kami mencoba untuk memberikan jalan keluar dengan membuat program sederhana, yang 
menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai interface-nya, MySQL sebagai back end-nya dan Gammu sebagai tools 
penghubung antara device modem dengan komputer. 
 
2. Metodologi 
Untuk mendapatkan data-data penelitian maka digunakan metode yang dilakukan  sebagai berikut: 
1) Observasi yaitu mengadakan penelitian secara langsung di beberapa lingkungan kerja sesuai obyek yang sedang 

diteliti dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan data. 
2) Wawancara yaitu mengadakan penelitian secara lisan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terlibat 

dalam sistem ini yaitu sales dari pihak internal dan customer dari pihak external. 
3) Studi Pustaka yaitu memperoleh masukan-masukan dan memperdalam pengetahuan melalui buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi.  
4) Perancangan sistem yaitu dibuat pemodelan sistem dengan UML (Use Case, Activity Diagram), Entity Relationship 

Diagram dan untuk antarmuka menggunakan aplikasi PHP serta untuk databasenya menggunakan MySQL. 
 

3. Landasan Teori 
Perancangan sistem informasi merupakan pembuatan sistem baru dari sistem lama yang ada, dimana masalah-masalah 
yang terjadi pada sistem lama diharapkan dapat teratasi dengan implementasi sistem yang baru. Dalam merancang sistem 
informasi biasanya didahului oleh dokumen permintaan sistem yang akan dirancang[1]. Dokumen permintaan sistem 
berisi: 
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1. Project Sponsor merupakan individu, divisi atau organisasi sponsor proyek. 
2. Business Need merupakan alasan dari segi bisnis yang melatarbelakangi perancangan sistem. 
3. Business Requirements merupakan permintaan bisnis yang akan dipenuhi oleh sistem. 
4. Business Value merupakan nilai secara bisnis/keuntungan yang akan dicapai jika sistem diterapkan. 
5. Special Issues or Constraints merupakan pertimbangan-pertimbangan  relevan yang melandasi dibuatnya keputusan 

strategis perancangan sistem. Pertimbangan tersebut dapat berasal dari dalam atau luar organisasi. 
 
Toko merupakan bangunan atau tempat untuk belanja semua kebutuhan kita sehari-hari dari mulai kebutuhan primer 
seperti makanan, minuman sampai dengan kebutuhan lainya seperti televisi dan lain sebagainya. Toko dipimpin oleh 
seorang Manager Operational. Manager Operational dibantu oleh beberapa Store Manager yang terdiri dari Store Admin 
Manager dan Store Junior Manager. Fungsi toko secara umum yaitu sebagai salah tempat distribusi barang-barang 
kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tertier. Untuk itu toko memerlukan daya dukung menyeluruh dari 
pemerintah terkait dan masyarakat sebagai konsumen.  
 
Proses pemesanan barang dari customer merupakan bagian dari kegiatan penerimaan bisnis dari perusahaan. Pemesanan 
barang merupakan merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah proses bisnis retail, yang 
tentunya pemesanan barang tersebut melalui proses yang sudah menjadi pakem atau standar operasi prosedur yang telah 
ditetapkan oleh pihak management. Adapun standar proses pemesanan barang yang ada di Perusahaan (Indogrosir) saat 
ini di antaranya sebagai berikut: 
1. Membentuk satu team khusus yang menangani member yang disebut sebagai Member Relation Officer (MRO) yang 

mana tugasnya mengkoordinasi dan memilah-milah member-member dari perusahaan untuk kemudian dikategorikan 
menjadi beberapa jenis member sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak management seperti member 
OMI, PIN, member merah, dan member reguler. 

2. Menentukan sistematika dan syarat pemesanan barang. Dalam proses pemesanan barang setiap jenis member 
diperlakukan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Seperti untuk member OMI, proses pemesanan barang via email 
yang kemudian diproses lebih lanjut dengan menggunakan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh 
pihak perusahaan (Indogrosir). Sedangkan PIN proses pemesanan barangnya menggunakan sistem order via pesan 
singkat mobile phone yang digunakan saat ini. Dan untuk member merah dan reguler menggunakan sistem 
pemesanan via telpon atau datang langsung ke toko. 

 
4. Perancangan Sistem 
Sebelum proses perancangan suatu aplikasi, perlu dilakukan analisis masalah untuk mendapatkan rumusan masalah yang 
ada dan usulan untuk mendapatkan suatu solusi. Berikut analisis masalah untuk perusahaan (Indogrosir). Proses 
pemesanan barang untuk member bertipe khusus saat ini masih menggunakan sistem manual. Semuanya serba manual 
dari mulai proses sampai dengan barang dikirim ke member. Data yang diberikan kepada member-member tersebut 
merupakan data yang tidak update, tepatnya data pricelist dan stock tanggal sebelumnya[4]. 
Adapun sistematika pemesanan barang yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
1. Member Perusahaan (Indogrosir) dengan tipe khusus mencari informasi barang yang akan dibeli seperti harga dan 

stok dengan mengirimkan sms request. 
2. Sistem akan memberikan balasan otomatis yang berisi informasi barang termasuk jumlah stok. 
3. Setelah Customer mendapatkan informasi tersebut dan memutuskan untuk memesan, Customer mengirimkan SMS 

Order untuk barang tersebut. 
4. Namun jika tidak Order barang maka proses selesai. 
5. MRO akan merekap semua order dari member setiap harinya sebelum tutup toko, untuk kemudian dibuatkan 

summary dari daftar member beserta pesanannya untuk ditindak lanjuti/direalisasi oleh PIC shift selanjutnya. 
6. Berdasarkan rekap order tadi MRO bagian realisasi barang menyortir dan mengelompokkan order berdasarkan 

member dan nomor order untuk mempermudah proses penyetrukan. 
7. Setelah barang dikelompokkan berdasarkan member dan nomor order, kemudian kasir melakukan proses transaksi 

item-item yang di-order tadi. 
8. Setelah selesai kemudian proses dilanjutkan dengan recheck list item sales dengan fisik, dan dibarengi dengan 

pembuatan dokumen SOM (Struk Order Member) yaitu rekapan nilai perstruk per-member dan pertanggal. 
9. Setelah selesai maka dibuatlah surat penagihan order barang  ke member yang bersangkutan. 
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4.1 Activity Diagram 
 

 
 

 
5.   Implementasi dan Pengujian 
5.1 Implementasi 
Penulis mengimplementasikan rancangan yang dibuat dan hasilnya dijelaskan dari sisi koneksi, implementasi basis data, 
dan sisi interface. 
5.1.1. Koneksi 
1. Langkah pertama untuk proses setting software ini adalah melakukan uji koneksi antara aplikasi tersebut dengan 
HP/USB modem. Langkah ini dilakukan setelah proses pengaturan konfigurasi. Caranya adalah dengan masuk folder 
‘C:\gammu‘ pada direktori Gammu melalui MS-DOS, lalu ketikkan perintah di bawah ini. 

Gammu identify 

 
Gambar 3. Hasil Uji Koneksi 

 
2. Setelah koneksi sukses, maka langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi untuk SMS daemon. SMS daemon 
pada software ini digunakan untuk proses pembacaan otomatis SMS yang diterima lalu disimpan ke database. SMS 
daemon juga diperlukan untuk keperluan pengiriman SMS. 
Berikut konfigurasi yang penulis lakukan: 

port = com14: 
connection = at115200 
service = mysql 
user = root 
password =  
pc = localhost 
database = sms 

3. Langkah selanjutnya membuat service software ini di Micrososft Windows. Dengan dibuatnya service di Windows ini 
kita bisa lebih mudah menjalankannya tanpa menggunakan perintah tertentu di command prompt. Ketik perintah ini di 
DOS Prompt setelah masuk ke folder ‘C:\gammu‘.  

gammu-smsd.exe -c smsdrc -i 

4.2 Use Case Diagram 
 

Gambar 1. Activity Diagram  Gambar 2.Use Case Diagram  
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apabila ada konfirmasi bahwa proses pembuatan service sukses, maka service software ini muncul pada daftar service 
yang berjalan di Microsoft Windows. Service ini bisa dilihat dengan mengklik tombol Start > Control Panel > 
Administrative Tools > Services.  
 
5.1.2. Implementasi Basis Data[3] 
Pembuatan table-tabel untuk keperluan order barang. Ketik perintah berikut pada aplikasi teks editor, kemudian simpan 
dengan nama order.sql. 
 
USE SMS; 
 
CREATE TABLE Tblbmproduk  
( DIV CHAR(4) 
, PLU CHAR (7) NOT NULL PRIMARY KEY 
, Barcd VARCHAR(15) NOT NULL 
, Desc1 VARCHAR(20) NOT NULL 
, Desc1 VARCHAR(65) NOT NULL 
, Unit CHAR(3) NOT NULL 
, Frac INT (5) NOT NULL 
, Lcost DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Acost DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Price DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Tglupd Date NOT NULL 
, Jamupd Time NOT NULL 
, User VARCHAR(15) NOT NULL); 
 
CREATE TABLE Tblbmstok 
( PLU CHAR(7) NOT NULL PRIMARY KEY  
, Balqty INT(8) NOT NULL 
, Inqty INT(8) NOT NULL 
, Slsqty INT(8)  
, Outqty INT(8)  
, Stockqty INT(8)  
, Adjqty INT(8)  
, Dateupd Date  
, Timeupd Time); 
 

 
CREATE TABLE Tblbmcust 
( Custno CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY  
, Custname VARCHAR(30) NOT NULL 
, Caddr VARCHAR(50) NOT NULL 
, Caddr2 VARCHAR(30) NOT NULL 
, Caddr3 VARCHAR(30) NOT NULL 
, Cpos VARCHAR(5) NOT NULL 
, Ctelp VARCHAR(15) NOT NULL  
, Chp VARCHAR(15) NOT NULL  
, Upddt Datetime  
, Upduser VARCHAR(15)); 
 
 
CREATE TABLE Tbltrnorder 
( Custno CHAR(5) NOT NULL 
, Ordno CHAR (6) NOT NULL  
, Barcd VARCHAR(15) NOT NULL 
, PLU CHAR (7) NOT NULL 
, Qty INT(7) NOT NULL 
, Unit CHAR(3) NOT NULL 
, Frac INT (5) NOT NULL 
, Lcost DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Acost DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Price DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Amount DECIMAL(12,2) NOT NULL 
, Real INT(7) NOT NULL 
, Orderdt DateTime NOT NULL);

Setelah file selesai disimpan, eksekusi perintah dalam file order.sql dari phpMyAdmin. 
 
5.1.3. Interface 
Hasil implementasi Interface berdasarkan analisis dan perancangan adalah sebagai berikut: 
1. Halaman Login 
Halaman login merupakan halaman pertama dan utama dalam apikasi pada sistem pendafatran siswa baru berbasis Pesan 
Singkat Mobile Phone. Dikatakan utama karena user diharuskan menginput nama user dan password jika ingin 
memasuki halaman-halaman berikutnya. Dikatakan pertama karena halaman ini yang akan tampil pertama kali ketika 
aplikasi dijalankan. 
 

 
 

Gambar 4. Halaman Login 
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2. Halaman Utama 
 

 
 

Gambar 5.  Halaman Utama 
 
Tampak pada tampilan halaman utama di atas terbagi dalam tiga area yaitu: header area, content area, dan footer area. 
Dimana masing-masing area diwakili oleh file yang berbeda, yaitu: header.php, main.php, dan footer.php[4]. 
 
5.2. Pemakaian Sistem Informasi dari Sisi Member 
a. Proses cek stok 
Proses cek stok sales adalah proses awal yang dilakukan customer  sebelum melakukan proses order. Fungsi dari proses 
ini untuk mengetahui informasi tentang posisi stok atau sales dan harga dari produk yang akan di order secara realtime. 
Adapun format  sms untuk proses cek stok ini adalah sebagai berikut: 

STOCK#No_Member #Barcode 
STOCK : Kata kunci untuk membedakan data apa yang diminta/diproses. 
No_Member : Nomor member dari customer yang bersangkutan. 
Barcode : Kode barcode yang ada pada setiap produk. 
# : Tanda pemisah antara satu data dengan lainya. 
b. Tata Cara Melakukan Order Produk 
Proses ini adalah kelanjutan dari proses cek stok dimana ketika customer sudah merasa yakin untuk memesan produk 
tersebut berbekal informasi produk yang diperoleh sebelumnya. Fungsi dari proses ini untuk memesan produk secara 
realtime. Adapun format  sms untuk proses order produk ini adalah sebagai berikut: 

ORDER#No_Member #Barcode#Qty_Order 
ORDER : Kata kunci untuk membedakan data apa yang diminta/diproses. 
No_Member  : Nomor member dari customer yang bersangkutan. 
Barcode : Kode barcode yang ada pada setiap produk. 
Qty_Order : Quantity order untuk produk yang dipesan. 
# : Tanda pemisah antara satu data dengan lainnya. 
c. Tata Cara Melakukan Edit data Order 
Proses ini dilakukan pada saat customer ingin merubah quantity order sebelumnya karena suatu hal dimana produk sudah 
terlanjur di order namun belum diproses realisasinya maka customer bisa merubah data quantiy ordernya dengan 
mengirim sms dengan format  sebagai berikut: 

EDIT # No_Member # No Order # Barcode # Qty 
EDIT : Kata kunci untuk membedakan data apa yang diminta/diproses. 
No_Member : Nomor member  dari customer  yang bersangkutan. 
No_Order  : Nomor Order untuk item yang akan dirubah quantity ordernya. 
Barcode  : Kode barcode produk yang akan dirubah quantity ordernya. 
Qty  : Quantity order yang benar / perubahan. 
#  : Tanda pemisah antara satu data dengan lainya. 
d. Tata Cara Melakukan Pembatalan data Order 
Proses ini dilakukan pada saat customer ingin merubah quantity order sebelumnya karena suatu hal dimana produk sudah 
terlanjur di order namun belum diproses realisasinya maka customer bisa membatalkan data order per produk dengan 
mengirim sms dengan format  sebagai berikut: 

DELETE#No_Member #No_Order#Barcode 
DELETE : Kata kunci untuk membedakan data apa yang diminta/diproses. 
No_Member  : Nomor member  dari customer  yang bersangkutan. 
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No_Order : Nomor Order untuk item yang akan dirubah quantity ordernya. 
Barcode : Kode barcode produk yang akan dirubah quantity ordernya. 
# : Tanda pemisah antara satu data dengan lainya. 
e. Tata Cara Melakukan Pengecekan data Order 
Proses ini dilakukan bila customer ingin mengetahui informasi order sebelumnya dengan mengirim sms dengan format  
sebagai berikut: 

CHECK#No_Member #No_Order 
CHECK : Kata kunci untuk membedakan data apa yang diminta/diproses. 
No_Member  : Nomor member dari customer yang bersangkutan. 
No_Order : Nomor Order untuk item yang akan dirubah quantity ordernya. 
# : Tanda pemisah antara satu data dengan lainya. 
 
5.3. Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan untuk menentukan langkah–langkah dalam melakukan pengujian. Pengujian dilakukan 
dengan menjalankan aplikasi penjualan tersebut. Setelah aplikasi dijalankan selanjutnya adalah menguji tombol–tombol 
yang terdapat dalam antar muka aplikasi tersebut apakah sesuai dengan tahap perancangan. Berikut ini adalah tabel 
skenario pengujian. 

Setelah dilakukan pengujian yang cukup menyeluruh terhadap sistem informasi sales dan order berbasis Pesan Singkat 
Mobile Phone, dapat disimpulkan bahwa pengujian telah menunjukkan hasil keluaran (output) dan proses yang sesuai 
dengan perancangan sistem ini. Atau secara langsung dapat dikatakan bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan 
benar dalam menunjang proses dari sistem. Hal ini dibuktikan dengan tabel pengujian aplikasi. Berikut hasil yang 
didasarkan pada tabel pengujian aplikasi: 
1. Menu dan link-link yang menghubungkan antar halaman yang terdapat dalam aplikasi berjalan sesuai dengan struktur 

navigasi. 
2. Semua halaman dalam aplikasi sudah berfungsi sesuai dengan rancangan. 
 
6. Kesimpulan 
Dengan berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai analisa 
sistem informasi sales dan order berbasis Pesan Singkat Mobile Phone pada Perusahaan (Indogrosir–Tangerang) sebagai 
berikut: 
a. Data pricelist dan posisi stock yang didapatkan oleh member khusus selama ini secara manual dengan data update 

sehari sebelumnya. Informasi tersebut terkadang tidak akurat dikarenakan pergerakan harga dan stock yang sangat 
fluktuatif, sehingga sering terjadi kesalahan informasi. Dan dengan adanya sistem informasi persediaan berbasis 
Pesan Singkat Mobile Phone ini, masalah tersebut bisa diatasi karena data yang di-request bersifat realtime. 

b. Sistem order yang selama ini masih dilakukan secara manual dengan mengisi Surat Pesanan Anggota (SPA) yang di 
dibuat pada saat ada kunjungan MRO, kini tidak sesulit dulu. Hanya dengan mengirimkan sms order dengan format 
tertentu, member dapat membuat order kapan saja dan dimana saja dengan mudah dan praktis. 

c. Adapun jumlah SDM yang akan berkurang setelah implementasi sistem adalah pada bagian Member Relation Officer 
(MRO). Karena sebelum sistem diterapkan seorang MRO akan menangani ± 10 member. Setelah sistem diterapkan 
seorang MRO mampu menangani lebih dari 30 member atau sekitar satu wilayah pemasaran. Hal ini dikarenakan 
Surat Pesanan Anggota (SPA) sudah dikirim via SMS ke Server SMS, kemudian diproses secara otomatis dengan 
fasilitas SMS autoresponse dalam aplikasi. 
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