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ABSTRAK 

Toko Jilbab Nisfada and Collection merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang 

sandang dengan berbagai produk pakaian terutama jilbab. Sesuai data dari Toko Jilbab Nisfada 

and Collection peminat produk pakaian khususnya jilbab semakin meningkat akan tetapi proses 

jual beli sedikit tersendat dikarenakan Toko Jilbab Nisfada and Collection belum memiliki 

sistem secara otomatis untuk menangani proses promosi maupun pemesanan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem pemasaran dan 

pemesanan secara otomatis dengan memanfaatkan SMS Gateway. 

SMS Gateway adalah suatu platform metode untuk mengirim dan menerima pesan SMS 

tanpa menggunakan perangkat mobile/handphone. SMS Gateway merupakan pintu gerbang 

bagi penyebaran informasi dengan menggunakan SMS. Kita bisa mengirim pesan ke ratusan 

nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dengan database nomor – nomor 

ponsel tanpa harus mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel.  

Sistem ini melakukan proses kirim maupun menerima sms dari pelanggan, baik dengan 

memasukkan nomor tujuan secara manual maupun sesuai kontak yang sudah diinputkan ke 

database. Selain itu sistem sudah bisa membalas sms pemesanan dari pelanggan sesuai dengan 

format yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sistem. Sistem melakukan pengiriman SMS 

Broadcast secara berurutan dengan selang waktu kurang lebih 3 detik dari pengiriman pertama. 

Pengguna atau admin dapat memasukkan data produk pada menu autoreplay yang langsung 

masuk ke data inventory yang digunakan untuk proses autoreplay sistem kepada pelanggan. 

Dengan adanya sistem ini, dapat mempermudah proses pemasaran dan pemesanan pada Toko 

Jilbab Nisfada and Collection 

 

KATA KUNCI  : Pemasaran dan Pemesanan SMS Gateway, Gammu. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan di dunia usaha 

serta bisnis kini berkembang dengan 

pesat diikuti oleh para pelaku bisnis 

yang beragam, baik perorangan 

maupun instansi yang menyebabkan 

banyak tercipta persaingan pasar antara 

para pelaku bisnis. Banyaknya 

persaingan dapat memicu berbagai 

jenis kegiatan ekonomi di berbagai 

bidang. Salah satunya adalah kegiatan 

bisnis di bidang jual beli dan 

pemasaran jilbab, salah satunya pada 

Toko Nisfada Jilbab and Collection. 

Akan tetapi banyak kegiatan bisnis 

dalam bidang ini sistem 

manajemennya masih dilakukan secara 

manual. Sistem informasi berbasis 

komputer sudah banyak diaplikasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan. 

Salah satu manfaatnya adalah untuk 

membantu proses manajemen dan 

pengolahan data menjadi lebih cepat 

dan efisien. 

Dari hasil pengamatan pada Toko 

Jilbab Nisfada and Collection ini, 

semua sistem manajemenya dijalankan 

secara manual. Mulai dari pengentrian 

stok barang, penjualan atau pemesanan 

serta pemberitahuan informasi serta 

pemasaran barang terbaru kepada 

konsumen. Hal ini menyebabkan 

lambatnya proses jual beli serta 

pemasaran produk kepada konsumen. 

Proses pemesanan barang yang belum 

efesien juga menjadi permasalah dalam 

kasus ini karena konsumen harus 

datang ke Toko untuk melihat produk 

apa saja kemudian baru memesannya. 

Penerapan SMS Gateway ini 

diharapkan mampu menyelesaikan 

berbagai masalah yang ada di Toko 

Jilbab Nisfada and Collection ini. 

SMS Gateway merupakan sebuah 

perangkat lunak yang berfungsi 

sebagai penghubung antara sistem 

komputer dengan SMS Center dari 

operator seluler. SMS(Short Message 

Servise) sendiri mulai   

diperkenalkan di eropa sejak tahun 

1991 dengan adanya standardisasi 

dalam bidang wireless digital yang 

disebut Global System for Mobile 

(GSM). Mekanisme dari SMS sendiri 

adalah melakukan pengiriman pesan 

dari terminal pelanggan ke terminal 

lainnya. SMS Gateway ini sebagai 

sarana komunikasi antara penjual 

dengan pembeli dalam memberikan 

informasi maupun memasarkan produk 

terbaru secara cepat dan up to date. 

Selain itu juga untuk memudahkan 

penjual dalam merekap pesanan 

produk.  

Dengan menimbang permasalah di 

atas serta melihat dari perkembangan 
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teknologi yang berkembang dengan 

pesat, maka penulis memiliki ide untuk 

melakukan penelitian yang berjudul 

“Pemasaran dan Pemesanan Produk di 

Toko Jilbab Nisfada and Collection 

dengan memanfaatkan SMS 

Gateway”. 

II. METODE 

A. Analisis dan Perancangan Sistem 

Berikut merupakan gambaran 

sistem aplikasi Pemasaran dan 

Pemesanan Produk di Toko Jilbab 

Nisfada and Collection dengan 

memanfaatkan SMS Gateway 

seperti gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 Alur Pemesanan dan 

Pemasaran 

Sistem Pemasaran dan 

Pemesanan Produk dengan 

memanfaatkan SMS Gateway ini 

adalah sistem yang dirancang 

sebagai pemberitahuan serta 

pemesanan jilbab terbaru yang ada 

pada toko admin. Nomor hp yang 

sudah dimasukkan dalam database 

akan mendapatkan SMS 

pemberitahuan dari sistem berupa 

macam – macam jilbab terbaru 

kemudian bisa memesannya 

dengan membalas sms dari sistem 

dengan menggunakan keyword 

tertentu. 

 

Pemodelan proses sistem 

digambarkan pada diagram alur 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Data Flow Diagram 

B. Perancangan Tabel 

Sistem ini memiliki beberaoa 

table pada databasenya.  

Diantaranya tabel SentItem yang 

berfungsi menampung sms 

terkirim, tabel Inbox untuk data 

sms masuk, tabel inventory untuk 

data produk, tabel keyword untuk 

kata kunci sms balasan autoreplay, 

tabel pbk untuk menyimpan data 

nomor pelanggan dan tabel 

pbk_group untuk mengelompok 

kan beberapa nomor dari tabel pbk 

menjadi beberapa group. Berikut 

gambar Conceptual Data Modeling 

dari sistem.  

4 
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Gambar 2.3 CDM (Conceptual Data 

Modeling) 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Mengirim SMS 

Pada aplikasi ini terdapat dua 

cara pengiriman sms kepada 

pelanggan, yaitu pengiriman secara 

tunggal dan pengiriman sms 

broadcast/beberapa nomor 

sekaligus. Berikut flowchart dari 

sistem kirim sms tunggal dan atau 

broadcast. 

 

Gambar 3.1 Flowchart kirim sms 

1. Kirim sms tunggal 

Pengujian sms dilakukan 

dengan pengiriman SMS ke 

nomor tunggal, baik sesama 

operator ataupun berda 

operator. Hasilnya sms berhasil 

terkirim semua dengan durasi 

pengiriman sama. Berikut hasil 

pengujian sms tunggal :  

Tabel 3.1 Pengiriman sms 

tunggal 

No 
Nomor 

Tujuan 
Pesan Hasil 

Waktu 

1 
08579195

xxxx 
Test sms Ok 

3 dtk 

2 08573200

xxxx 
Test sms Ok 

3 dtk 

3 08578475

xxxx 
Test sms Ok 

3 dtk 

4 08121775

xxx 
Test sms Ok 

3 dtk 

5 08523111

xxxx 
Test sms Ok 

3 dtk 

 

 

Gambar 3.2 Waktu Pengiriman 

sms tunggal 

2. Kirim sms broadcast 

Sistem melakukan kirim 

sms berdasarkan group yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

Dalam uji coba pengiriman sms 

broadcast ini waktu kirim tiap 

nomornya 3 detik sampai 4 

detik secara berurutan. Berikut 

tabel hasil pengiriman sms 

broadcast.  

5 
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Tabel 3.2 Pengiriman sms 

broadcast 

No 
Nomor 

Tujuan 
Pesan Hasil 

Waktu 

1 
08579195

xxxx 

Test 

sms 
Ok 

3 dtk 

2 08573200

xxxx 

Test 

sms 
Ok 

3 dtk 

3 08578475

xxxx 

Test 

sms 
Ok 

4 dtk 

4 08121775

xxx 

Test 

sms 
Ok 

3 dtk 

5 08523111

xxxx 

Test 

sms 
Ok 

3 dtk 

 

 

Gambar 3.3 Waktu Pengiriman 

sms broadcast 

Gambar di atas 

menjelaskan waktu kirim sms 

broadcast pada 5 nomor 

sekaligus. 

IV. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pengujian 

analisa program, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

Sistem dapat melakukan 

proses kirim maupun menerima 

sms dari pelanggan, baik dengan 

memasukkan nomor tujuan secara 

manual maupun sesuai kontak yang 

sudah diinputkan ke database. 

Selain itu sistem sudah bisa 

membalas sms pemesanan dari 

pelanggan sesuai dengan format 

yang sudah ditentukan sebelumnya 

oleh sistem. Sistem melakukan 

pengiriman SMS Broadcast secara 

berurutan dengan selang waktu 

kurang lebih 3 detik dari 

pengiriman pertama. Pengguna 

atau admin dapat memasukkan data 

produk pada menu autoreplay yang 

langsung masuk ke data inventory 

yang digunakan untuk proses 

autoreplay sistem kepada 

pelanggan.  

Dengan adanya sistem ini, 

dapat mempermudah proses 

pemasaran dan pemesanan pada 

Toko Jilbab Nisfada and 

Collection. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas 

dapat disimpulan beberapa saran 

yang dapat membangun sistem ini 

selanjutnya, antara lain : 

1. Sistem Aplikasi ini 

diharapkan ada notifikasi 

yang dapat memberitahu 

sms sudah diterima oleh 

konsumen. 

2. Sistem Aplikasi ini perlu 

tambahan menu untuk 

6 
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rekap pemesanan yang 

masuk agar lebih mudah 

dalam merekap pesanan 

konsumen. 

Dikarenakan keterbatasan 

kemampuan peneliti pada 

permasalahan yang diangkat maka 

peneliti mengharapkan saran dari 

pembaca. Dan semoga sistem ini 

bermanfaat bagi kita semua 

khususnya pemilik Toko Jilbab 

Nisfada and Collection. 
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