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ABSTRAK

       Ambar Tri Widiatmoko,  2007,  APLIKASI PENJUALAN BERBASIS 
CLIENT  SERVER DENGAN  MENGGUNAKAN  TEKNOLOGI  SMS, 
Program D3 Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

       Perkembangan  dunia  industri  yang  semakin  maju  mengakibatkan 
dibutuhkannya teknologi dalam pencapaian tujuan-tujuan industri maupun dalam 
teknis  pelaksanaan  suatu  perusahaan/institusi.  Perluasan  suatu  perusahaan 
memungkinkan  terjadinya integrasi  teknologi  terutama  pada sektor  pengolahan 
data. 
       Aplikasi  penjualan  berbasis client  server merupakan  solusi  bagi 
pengintegrasian  data  pada  usaha  dagang  yang  mempunyai  lebih  dari  satu 
komputer  dengan  sebuah  database  engine.  Sistem  database  client  server 
diharapkan pengintegrasian data menjadi  lebih mudah dan tidak membutuhkan 
suatu perubahan sistem yang terlalu besar. 
       Tugas  akhir  ini  menawarkan  suatu  solusi  pengaksesan  data  dengan 
menggunakan teknologi yang sudah ada dan banyak digunakan oleh masyarakat 
dewasa  ini.  Pemilihan  teknologi  yang  dimaksud  adalah  dengan  menggunakan 
SMS sebagai fitur teknologi telepon selular yang paling mudah digunakan oleh 
masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi.
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MOTTO

Bekerja, belajar dan beribadah secara seimbang disetiap sendi kehidupan.

Pergunakanlah masa mudamu sebaik mungkin,  sebisa dan semampu apa yang 

seharusnya dilakukan.

Lakukanlah sekuat apa yang bisa kita kerjakan hingga takdir itu terwujud.

iv



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk Alm. Ayah dan Almh. Ibu tercinta  

yang  selama  ini  telah  membesarkanku  dengan  pengorbanan  yang  terlampau  

besar.

Untuk kakak-kakakku yang kucintai yang telah memberikan yang terbaik untukku.

Maretta Ary Wijayanti atas dukungan moril selama ini, hingga saat ini.

Para sahabatku atas arti persahabatan sejati yang telah kita bina. 

Untuk  saudara-saudara  seiman  yang  telah  mendo’akan  karena  ikatan  hati  

mencari ridhlo Illahi.

v



KATA PENGANTAR

       Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang 

diberikan  hingga  selesainya  tugas  akhir  ini  dengan  judul  “Aplikasi  Penjualan 

Berbasis  Client Server Dengan Menggunakan Teknologi SMS”. Tugas akhir ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selesainya  tugas  akhir  ini  karena do’a restu dari  berbagai  pihak.  Penulis 

mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak-pihak  yang  telah  membantu  penulis 

dalam menyelesaikan penulisan laporan ini, antara lain kepada

1. Prof.  Drs.  Sutarno,  M.Sc,  Ph.D,  Dekan  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak  Irwan  Susanto,  DEA,  Ketua  Program  Studi  D3  Ilmu  Komputer 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

3. Ibu Viska Inda Variani,  M.Si  sebagai  Pembimbing I  dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

4. Bapak Dhidhi  Pambudi,  S.Si  sebagai  Pembimbing II  dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini.

5. Teman-teman Teknik Informatika  angkatan  2004,  terimakasih  atas  bantuan 

dan perhatiannya serta dukungan yang selama ini penulis terima.

       Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyusun laporan 

tugas  akhir  ini,  penulis  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  berguna  dan 

bermanfaat  untuk kesempurnaan tugas akhir ini.  Akhir kata,  semoga hasil  dari 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada 

khususnya. 

Surakarta, Juli 2007

 

                                                                                 Penulis

vi



 DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... ii

HALAMAN ABSTRAK.................................................................................. iii

HALAMAN MOTTO....................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN....................................................................... v

KATA PENGANTAR...................................................................................... vi

DAFTAR ISI..................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL............................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR........................................................................................ x

BAB I  PENDAHULUAN................................................................................ 1

1.1  Latar Belakang.................................................................................. 1

1.2  Rumusan Masalah............................................................................. 2

1.3  Batasan Masalah............................................................................... 2

1.4  Tujuan Penelitian.............................................................................. 2

1.5  Manfaat Penelitian............................................................................ 3

BAB II  LANDASAN TEORI.......................................................................... 4

2.1  Pengertian Sistem.............................................................................. 4

2.2  Pengertian Informasi......................................................................... 5

2.3  Pengertian Sistem Informasi Manajemen......................................... 5

2.4  Analisis Sistem.................................................................................. 6

2.5  Desain Sistem.................................................................................... 6

2.6  Basis Data (Database)...................................................................... 7

2.7  Kamus Data....................................................................................... 8

2.8  System Flow Diagram (SFD)............................................................ 9

2.9  Data Flow Diagram (DFD).............................................................. 9

2.10  Entity Relationship Diagram (ERD)............................................... 11

2.11  Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO)................................ 13

2.12  Sistem Kerja SMS dan SMS Gateway............................................ 14

vii



2.13  Pengertian Alat-Alat Penelitian...................................................... 16

BAB III  METODE PENELITIAN.................................................................. 18

3.1  Alat Penelitian................................................................................... 18

3.2  Analisis Sistem.................................................................................. 19

3.3  Perencanaan Sistem.......................................................................... 23

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................. 31

4.1  Kebutuhan Sistem............................................................................. 31

4.2  Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO).................................. 33

4.3  Flowchart.......................................................................................... 34

4.4  Pembahasan Aplikasi Penjualan....................................................... 35

4.4  Keunggulan dan Kelemahan Program.............................................. 40

BAB V  PENUTUP.......................................................................................... 41

5.1  Kesimpulan....................................................................................... 41

5.2  Saran................................................................................................. 41

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 42

viii



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel SMSC.................................................................................

Tabel 3.1 Tabel Barang................................................................................

Tabel 3.2 Tabel Pelanggan...........................................................................

Tabel 3.3 Tabel Header Penjualan...............................................................

Tabel 3.4 Tabel Detail Penjualan.................................................................

Tabel 3.5 Tabel User....................................................................................

15

28

28

29

29

29

DAFTAR GAMBAR

ix



Gambar 2.1  Hubungan Data dengan Informasi ..........................................

Gambar 2.2  Elemen Pendukung SMS.........................................................

Gambar 2.3  Proses Kerja SMS Gateway....................................................

Gambar 3.1  Gambaran Sistem....................................................................

Gambar 3.2  Alur Program...........................................................................

Gambar 3.3  System Flow Diagram (SFD)..................................................

Gambar 3.4  DFD Level 0............................................................................

Gambar 3.5  DFD Level 1 Proses 1.............................................................

Gambar 3.6  DFD Level 1 Proses 2.............................................................

Gambar 3.7  Entity Relational Database (ERD)..........................................

Gambar 3.8  Relasi Antar Tabel...................................................................

Gambar 4.1 HIPO.........................................................................................

Gambar 4.2 Flowchart.................................................................................

Gambar 4.3 Form Login...............................................................................

Gambar 4.4 Form Menu...............................................................................

Gambar 4.5 Form Barang.............................................................................

Gambar 4.6 Form Pelanggan........................................................................

Gambar 4.7 Form Pengguna........................................................................

Gambar 4.8 Form Gateway..........................................................................

Gambar 4.9 Form Kirim Terima SMS.........................................................

Gambar 4.10  Form Koneksi........................................................................

Gambar 4.11  Form ganti Password.............................................................

Gambar 4.12  Form Transaksi Jual..............................................................

 8

14

15

20

22

23

24

24

25

25

30

33

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

x



LAMPIRAN

Lampiran 1.  Struktur Organisasi................................................................. 70

xi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

       Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah berimbas pada perluasan 

wilayah kerja suatu institusi/perusahaan. Perkembangan tersebut menuntut adanya 

pengolahan  data  yang  tepat  dan  akurat.  Sebuah  database  engine sangat 

dibutuhkan demi kelangsungan sirkulasi data berkapasitas besar ini. 

       Dewasa  ini  sebuah  institusi/perusahaan  dapat  meluaskan  diri  menjadi 

beberapa anak cabang dan memiliki komputer yang berbeda jumlahnya, dimana 

setiap anak cabang ataupun komputer-komputer tersebut mempunyai spesifikasi 

yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaaan 

penggunaan perangkat komputer yang terkoneksi pada sebuah database server. 

       Dalam pengolahannya dibutuhkan suatu  database server kompatibel yang 

dapat  menampung  segala  jenis  aplikasi  yang  ada.  Database  server tersebut 

bertanggungjawab  penuh  pada  kelangsungan  basis  data  aplikasi/program. 

Kelebihan dari tugas akhir ini adalah digunakannya teknologi SMS pada aplikasi 

penjualan, yang sekarang ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

Indonesia. 

       Penerapan aplikasi berbasis SMS akan memberikan nilai tambah kepada 

proses  bisnis  dan  kualitas  pelayanan  institusi/perusahaan  dalam berkomunikasi 

baik  kepada  sesama  karyawan,  rekanan  bisnis,  maupun  konsumen/pelanggan 

perusahaan. Selain itu penggunaan piranti  SMS mempunyai  kemampuan untuk 

memperbesar  skala  aplikasi  teknologi  informasi  dengan  menggunakan 

komunikasi  SMS interaktif,  dan menjangkau konsumen maupun pengguna jasa 

layanan  institusi/perusahaan  secara  mudah  menggunakan  komunikasi  SMS 

interaktif. Pemilihan teknologi mobile ini adalah ditujukan pada kemudahan akses 

pada database server. 
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1.2. Rumusan Masalah

       Rumusan masalah penyelenggaraan tugas akhir ini adalah bagaimana cara 

pengaksesan data pada aplikasi penjualan sistem database client server oleh user, 

yang dilakukan melalui teknologi SMS dan penyampaian informasi dalam format 

Delphi interface. 

1.3. Batasan Masalah

       Sehubungan dengan hal diatas maka penulis  perlu memberikan batasan 

masalah  agar  pembuatan  program dan pengolahan  data  penjualan  tidak  terlalu 

meluas. Pembatasan masalah dari tugas akhir ini adalah

1. Untuk  aplikasi  penjualan,  hanya  pada  pendataan  barang,  pendataan 

pelanggan, dan transaksi penjualan sehingga hanya dibatasi pada proses 

penjualan barang kepada pelanggan/konsumen.

2. Pertanyaan atau permintaan informasi yang diajukan melalui pesan SMS 

dibatasi dengan kata kunci.

3. Bila  informasi  yang diinginkan tersebut  tidak terdapat  dalam  database, 

maka sistem tidak akan menjawab request yang dimaksud.

4. Handphone yang digunakan sebagai penghubung dengan komputer adalah 

Nokia 3315 (bukan suatu keharusan) dan juga referensi yang didapatkan 

kebanyakan mengenai  Nokia.  Hanya handset Nokia saja yang didukung 

aplikasi ini.

5. Informasi melalui  pesan SMS yang dapat diakses meliputi  data barang, 

data transaksi penjualan serta informasi produk baru.

6. Pengaksesan  informasi  ini  dilakukan  oleh  pelanggan  dan  manajemen 

sistem.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Membuat  aplikasi  penjualan  berbasis  client  server  dengan  database 

online.
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2. Memberikan kemudahan dalam pengaksesan data pada sistem  database 

client server melalui teknologi SMS yang sudah banyak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia dewasa ini.

1.5. Manfaat Penelitian

       Dengan teknologi SMS ini diharapkan dapat memberi manfaat sebuah 

kemudahan  dan kenyamanan  bagi  pencari  informasi  atau pelanggan  untuk 

dapat  memperoleh  informasi  seputar  data  barang  dan  transaksi  penjualan 

yang  dibutuhkan  dengan  cepat,  akurat,  serta  biaya  yang  murah,  sehingga 

dapat menghemat waktu, energi, dan biaya yang harus dikeluarkan serta dapat 

mengaksesnya kapan saja dan dimana saja.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem

       Sistem adalah sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu (Jogiyanto,2001). Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-

sifat tertentu. Karakteristik atau sifat-sifat tersebut adalah

1. Mempunyai komponen

Komponen adalah segala sesuatu yang menjadi bagian penyusun sistem. 

2. Mempunyai batas

Batas  digunakan untuk membedakan suatu sistem dengan sistem yang  

lain.

3. Mempunyai lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Apabila  

lingkungan  dapat  mempengaruhi  sistem  menjadi  baik  maka 

lingkungan itu  dapat  dipertahankan  atau  dapat  ditingkatkan,  sebaliknya 

apabila lingkungan  mempengaruhi  sistem  menjadi  buruk  maka 

lingkungan tersebut harus diredam atau diminimalisasikan.

4. Mempunyai penghubung antar muka

Segala sesuatu yang dapat menjembatani antara komputer dengan  sistem.

5. Mempunyai masukan (input)

Segala sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam sistem.

6. Mempunyai keluaran (output)

Komponen sistem berupa berbagai keluaran dalam bentuk apapun sebagai 

hasil dari komponen pengolahan.

7. Mempunyai pengolahan atau proses

Komponen sistem yang peran utamanya mengolah agar  input menjadi  

output yang berguna.

8. Mempunyai sasaran dan tujuan

Setiap  sistem  harus  mempunyai  sasaran  dan  tujuan  agar  komponen-

komponen sistem dapat bekerja sama.
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9. Mempunyai kendali (control)

Agar  komponen-komponen  sistem  bekerja  pada  peran  dan  fungsi  

masing-masing.

10. Mempunyai umpan balik (feed back)

Untuk mengevaluasi kerja sistem dan mengecek terjadinya penyimpangan 

proses dalam sistem. Apabila terjadi penyimpangan proses  dalam  sistem 

maka dapat dikembalikan ke dalam jalur proses yang telah ditetapkan.

2.2. Pengertian Informasi

       Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto,2001). Informasi merupakan hasil 

pengolahan  dari  sebuah  model,  informasi,  organisasi,  atau  sebuah  perubahan 

bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah 

pengetahuan bagi yang menerimanya.

       Informasi adalah data yang telah diolah dari  bentuk yang tidak berguna 

menjadi keterangan yang penting bagi penerimanya (Fatansyah, 1999). Informasi 

merupakan  hasil  pengolahan  data  sehingga  menjadi  bentuk  yang  penting  bagi 

penerimanya  dan  mempunyai  kegunaan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan 

keputusan yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung pada saat itu juga atau 

secara  tidak  langsung  manfaatnya  dirasakan  pada  masa  yang  akan  datang 

(Sutanta, 2003).

2.3. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

       Suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa 

pemakai  yang  mempunyai  kebutuhan  serupa  untuk  membuat  keputusan  yang 

berguna  dan  untuk  memecahkan  suatu  masalah  (Mcleod,  1995).  Suatu  sistem 

yang  dirancang  untuk  menyediakan  informasi  guna  mendukung  pengambilan 

keputusan pada kegiatan manajemen pada organisasi (Sutedjo, 2002).
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2.4. Analisis Sistem

       Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan,  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dan  kebutuhan-kebutuhan  yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Jogiyanto, 1995). 

       Langkah-langkah dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-

langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan 

dikembangkan  ditahap  perencanaan  sistem.  Perbedaannya  terletak  pada  ruang 

lingkup  tugasnya.  Pada  analisis  sistem,  ruang  lingkup  tugasnya  adalah  lebih 

terinci.  Pada  analisis  sistem ini,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  analis  sistem 

adalah  penelitian  terinci,  sedangkan  diperencanaan  sistem  sifatnya  hanya 

penelitian pendahuluan. Didalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah 

dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem. Langkah-langkah tersebut adalah

1. Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah.

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.

3. Analyze, menganalisis sistem.

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

2.5. Desain Sistem

       Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem. Desain sistem merupakan pendefinisian dari  kebutuhan-

kebutuhan  fungsional  dan  persiapan  untuk  rancang  bangun  implementasi, 

menggambarkan  bagaimana  suatu  sistem  dibentuk  (Jogiyanto,  1995).  Tahap 

desain sistem mempunyai maksud atau tujuan utama yaitu

1. Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem.

2. Untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  rancang  bangun  yang 

lengkap kepada pemrogram komputer  dan ahli-ahli  teknik lainnya yang 

terlibat.
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       Maksud atau tujuan dari desain sistem yang kedua ini lebih condong kepada 

desain  sistem  yang  terinci,  yaitu  pembuatan  rancang  bangun  yang  jelas  dan 

lengkap untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program.

2.6. Basis Data (Database)

       Basis data pada dasarnya dapat diartikan atau dibayangkan sebagai sebuah 

lemari arsip dan bila diberikan wewenang atau tugas untuk mengolahnya, maka 

kemungkinan besar akan dilakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada 

kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan, menentukan kelompok atau jenis 

arsip, memberi penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap 

sampul atau  map, kemudian menempatkan arsip-arsip tersebut dengan cara atau 

urutan tertentu di dalam lemari (Fathansyah, 1999). Segala upaya yang dilakukan 

tersebut memang sangat terasa manfaatnya bila buku-buku dalam lemari tersebut 

sudah cukup banyak. Hal ini dapat dirasakan pada saat kita melakukan pencarian, 

pengambilan buku dari lemari arsip, semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan 

mudah.

       Basis data terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat 

diartikan  sebagai  markas  atau  gudang,  tempat  bersarang  atau  berkumpul. 

Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek 

seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, 

konsep,  keadaan,  dan  sebagainya,  yang  direkam  dalam  bentuk  angka,  huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi dan kombinasinya (Fathansyah, 1999).

       Basis data dapat pula diartikan sebagai himpunan kelompok data (arsip) yang 

saling  berhubungan  dan  diorganisasi  sedemikian  rupa  agar  kelak  dapat 

dimanfaatkan  kembali  dengan  cepat  dan  mudah.  Basis  data  dapat  juga 

didefinisikan sebagai sekumpulan program-program aplikasi umum yang bersifat 

batch yang mengeksekusi dan memproses data secara umum seperti pencarian, 

peremajaan, penambahan, dan penghapusan terhadap data (Ladjamudin,2005).

       Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan 

yang  sama.  Prinsip  utamanya  adalah  pengaturan  data  atau  arsip.  Dan  tujuan 

utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau 
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arsip. Perbedaan dasar dari kedua objek tersebut adalah pada media penyimpanan 

yang  digunakan.  Jika  lemari  arsip  menggunakan  lemari  dari  kayu  atau  besi 

sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan 

elektronik seperti disk (disket atau harddisk).

       Data sangat erat hubungannya dengan informasi, informasi merupakan data 

yang  telah  diolah  dari  bentuk  tidak  berguna  menjadi  informasi  penting  bagi 

penerimanya.  Hubungan antara  data  dan informasi  dapat  digambarkan sebagai 

berikut (Fathansyah, 1999).

Gambar 2.1 Hubungan Data dengan Informasi

2.7. Kamus Data

       Kamus data (data dictionary) adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-

kamus  yang  digunakan  sebagai  referensi  dalam kehidupan  sehari-hari.  Kamus 

data merupakan hasil referensi data mengenai data (metadata), suatu data  yang 

disusun oleh analis sistem untuk membimbing mereka selama melakukan analisis 

dan desain. 

       Masukan-masukan kamus data dapat  dibuat  setelah diagram aliran data 

dilengkapi,  atau  bisa  disusun  saat  diagram  aliran  data  sedang  dikembangkan. 

Penggunaan  notasi  aljabar  dan  record-record struktural  memungkinkan  analis 

mengembangkan kamus data dan diagram aliran data menggunakan pendekatan 

atas  bawah.  Secara  umum  kamus  data  digunakan  untuk  pembuatan  identitas 

record-record atau  struktur  data  yang  digunakan  dalam  database seperti  type, 

ukuran,  record mana yang menjadi  primary key. Kamus data yang ideal adalah 

kamus  data  yang  bersifat  otomatis,  interaktif,  online dan  evolusioner.  Sebagai 

tambahan  untuk  dokumentasi  serta  mengurangi  redudansi,  kamus  data  bisa 

digunakan sebagai

1. Validasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan.
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2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-

laporan.

3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file.

4. Mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data.

2.8. System Flow Diagram (SFD)

       System Flow Diagram merupakan suatu gambaran rangkuman sistem yang 

berjalan secara umum dalam organisasi.  System Flow Diagram digunakan untuk 

mengidentifikasi bagaimana sistem yang digunakan, bagaimana sistem berjalan, 

entitas-entitas  yang  terdapat  di  dalam  sistem  melakukan  apa  dan  melakukan 

hubungan  apa  dengan  entitas  yang  lain  sehingga  nantinya  akan  menunjukan 

sebuah  hubungan  gambaran  sistem  yang  terdapat  dalam  organisasi  tersebut. 

Setelah itu dapat di identifikasikan apa yang harus dilakukan agar sistem tersebut 

dapat  berjalan  lebih  maksimal  seperti  melakukan  pemotongan  terhadap  proses 

yang  tidak  perlu  dilakukan.  Dengan  begitu  diharapkan  dapat  diperoleh  suatu 

sistem yang baru yang dapat lebih diandalkan dan lebih baik dari sistem yang 

sebelumnya.  System  Flow  Diagram dapat  juga  dikatakan  menggambarkan 

jalannya  arus  data  tanpa  memperhatikan  penyimpanan  data  (dalam  hal  ini 

database)  dalam  suatu  sistem.  Diagram  alur  sistem  juga  mengidentifikasikan 

kekurangan dari setiap berjalannya sistem sehingga pada saat perancangan sistem 

yang baru kita dapat melakukan sebuah koreksi yang digunakan dalam penawaran 

sistem yang baru nantinya.

2.9. Data Flow Diagram (DFD)

       Data Flow Diagram atau DFD adalah suatu gambaran grafis dari suatu sistem 

yang  menggunakan  sejumlah  bentuk-bentuk  simbol  untuk  menggambarkan 

bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Walau nama 

diagram ini menekankan pada data,  situasinya  justru sebaliknya,  penekanannya 

ada  pada proses.  Proses  adalah  sesuatu  yang  mengubah  input menjadi  output. 

Membuat  DFD  sebenarnya  hanyalah  proses  mengidentifikasi  berbagai  proses, 

mengaitkannya  dengan  arus  data  untuk  membuat  hubungan,  mengidentifikasi 
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terminator yang menyediakan  input dan menerima  output,  serta  menambahkan 

penyimpanan data jika perlu. Data Flow Diagram terdiri atas

1. Data Flow Diagram Contex Level (Diagram Konteks)

Merupakan bagan dari DFD yang berfungsi memetakan model lingkungan 

yang  direpresentasikan  dengan  lingkungan  tunggal  yang  mewakili 

keseluruhan sistem. Penggambaran dimulai dengan terminator, aliran data, 

aliran kontrol, penyimpanan, dan proses tunggal yang merepresentasikan 

keseluruhan sistem.

2. Data Flow Diagram Levelled (Level Diagram)

Merupakan  bagan  DFD  yang  menggambarkan  sistem  sebagai  jaringan 

kerja antara fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan 

penyimpanan data (disebut dengan DFD).

       Dalam menggambar atau mendesain DFD ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, sehingga DFD tersebut menggambarkan secara keseluruhan sistem 

yang akan dirancang, hal-hal tersebut adalah

1. Arus data tidak boleh dari  entitas luar langsung menuju ke entitas luar 

lainnya, tanpa melalui suatu proses.

2. Arus data tidak boleh dari penyimpanan data langsung menuju entitas luar, 

tanpa melalui suatu proses.

3. Arus  data  tidak  boleh  dari  penyimpanan  data  langsung  menuju  ke 

penyimpanan data lainnya tanpa melalui suatu proses.

4. Arus data dari suatu proses langsung menuju proses lainnya, tanpa melalui 

suatu penyimpanan data, sebaiknya atau sebisa mungkin dihindari.

5. Proses-proses tersebut harus memiliki sedikitnya satu aliran data masukan 

dan satu aliran data keluaran.

6. Aliran data tidak boleh terbelah menjadi dua atau lebih aliran data yang 

berbeda.

7. Semua  aliran  data  harus  memilih  salah  satu  yaitu  mengawali  atau 

menghentikan suatu proses.
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2.10.Entity Relationship Diagram (ERD)

       Entity  Relationship  Diagram (ERD)  adalah  suatu  model  jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Sehingga 

jelas  bahwa ERD berbeda dengan DFD yang merupakan suatu model jaringan 

fungsi  yang akan dilaksanakan oleh sistem, sedangkan ERD merupakan model 

jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur  relationship data.  Entity  

Relationship Diagram adalah notasi grafik dari sebuah model data atau sebuah 

model  jaringan  yang  menjelaskan  tentang  data  yang  tersimpan  (storage  data) 

dalam  sistem  secara  abstrak.  Diagram  hubungan  entitas  tidak  menyatakan 

bagaimana memanfaatkan data,  membuat  data,  mengubah data dan menghapus 

data. Elemen-elemen diagram hubungan entitas terdiri atas

1. Entity

Pada  E-R  diagram,  entity digambarkan  dengan  sebuah  bentuk  persegi 

panjang.  Entity adalah sesuatu  apa  saja  yang  terdapat  di  dalam sistem, 

nyata maupun abstrak dimana data tersimpan atau dimana terdapat data. 

Entitas diberi nama dengan kata benda dan dapat dikelompokkan dalam 

empat  jenis  nama  yaitu  orang,  benda,  lokasi,  kejadian  (terdapat  unsur 

waktu didalamnya).

2. Relationship

Pada E-R diagram, relationship dapat digambarkan dengan sebuah bentuk 

belah ketupat.  Relationship adalah hubungan alamiah yang terjadi antara 

entitas.  Pada umumnya penghubung atau hubungan (relationship) diberi 

nama dengan kata kerja dasar, sehingga memudahkan untuk melakukan 

pembacaan relasinya (bisa dengan kalimat pasif dan bisa dengan kalimat 

aktif). Penggambaran hubungan yang terjadi adalah sebuah bentuk belah 

ketupat dihubungkan dengan dua bentuk empat persegi panjang.

3. Atribut

Secara  umum  atribut  adalah  sifat  atau  karakteristik  dari  setiap  entitas 

maupun  tiap  relationship,  sehingga  atribut  adalah  sesuatu  yang 

menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud entitas maupun relationship, 

sehingga sering  dikatakan  atribut  adalah elemen  dari  setiap  entitas  dan 
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relationship.  Atribut  value atau  nilai  atribut  adalah  suatu  occurance 

tertentu  dari  sebuah  atribut  di  dalam  suatu  entity atau  relationship. 

Terdapat dua jenis atribut yaitu

1. Identifier (key)  digunakan untuk menentukan suatu  entity secara 

unik (primary key).

2. Descriptor (non  key  attribute)  digunakan  untuk  spesifikasi 

karakteristik dari suatu entity yang tidak unik.

4. Kardinalitas

Kardinalitas  relasi  menunjukkan  jumlah  maksimum  tupel yang  dapat 

memiliki  relasi  dengan  entitas  yang  lain.  Dari  sejumlah  kemungkinan 

banyaknya  hubungan  antar  entitas  tersebut,  kardinalitas  relasi  merujuk 

pada hubungan maksimum yang terjadi dari entitas satu ke entitas yang 

lain dan begitu juga sebaliknya.  Terdapat tiga macam kardinalitas relasi 

yaitu

1. One to One 

Tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian 

pada  entitas  pertama,  hanya  mempunyai  satu  hubungan  dengan 

satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

2. One to Many atau Many to One

Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke 

satu, tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk 

satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak 

hubungan  dengan  kejadian  pada  entitas  yang  kedua.  Sebaliknya 

satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu 

hubungan dengan satu kejadian pada entitas pertama.

3. Many to many

Tingkat  hubungan banyak ke banyak terjadi  jika setiap kejadian 

pada sebuah entitas akan mempunyai  hubungan dengan kejadian 

pada  entitas  lainnya.  Baik  dilihat  dari  sisi  entitas  yang  pertama 

maupun dilihat dari sisi yang kedua.
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2.11.Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO)

       Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO) merupakan alat dokumentasi 

program yang  dikembangkan dan didukung oleh IBM.  Tetapi  kini  HIPO juga 

telah  digunakan  sebagai  alat  bantu  untuk  merancang  dan  mendokumentasikan 

siklus pengembangn sistem.

       HIPO  telah  dirancang  dan  dikembangkan  secara  khusus  untuk 

menggambarkan  suatu  struktur  bertingkat  guna  memahami  fungsi  dari  modul-

modul suatu sistem. HIPO juga dirancang untuk menggambarkan modul-modul 

yang  harus  diselesaikan  oleh  pemrogram.  HIPO  tidak  digunakan  untuk 

menunjukkan instruksi-instruksi program yang akan digunakan. Selain itu HIPO 

juga menyediakan penjelasan yang lengkap terhadap input yang akan digunakan, 

proses yang akan dilakukan, serta output yang diinginkan. Adapun sasaran HIPO 

adalah sebagai berikut

1. Untuk  lebih  menekankan  fungsi-fungsi  yang  harus  diselesaikan  oleh 

program.

2. Untuk menjelaskan input yang digunakan dan output yang dihasilkan.

3. Untuk menyediakan struktur program bagi pemakai fungsi-fungsi sistem.

Jenis-jenis diagram HIPO (Ladjamudin, 2005)

1. Daftar Isi Visual (DIV)

Merupakan diagram pertama dari HIPO yang terdiri dari satu atau lebih 

diagram hierarki. Diagram ini berisikan nama dan nomor identifikasi dari 

semua program HIPO untuk diagram ringkas dan rinci secara terstruktur. 

2. Diagram Ringkas

Diagram ringkas  ini  merupakan  diagram kedua  dari  paket  HIPO  yang 

menjelaskan fungsi dan referensi utama yang diperlukan dalam program 

detail untuk memperluas fungsi sehingga cukup rinci.

3. Diagram Rinci

Diagram rinci HIPO berisikan elemen-elemen dasar sistem, menerangkan 

fungsi-fungsi  khusus,  menampilkan  item-item  input dan  output secara 

rinci (yaitu nama field input yang digunakan dan output yang dihasilkan), 
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dan  memberikan  referensi  terhadap  diagram  HIPO  yang  lain  seperti 

flowchart dan tabel keputusan dari logika yang rumit.

2.12.Sistem Kerja SMS dan SMS Gateway

       Short Message Service (SMS) adalah salah satu jasa layanan dari perusahaan 

operator  telepon  selular  GSM.  Dengan  sarana  ini  maka  telepon  selular  dapat 

menerima  dan  mengirimkan  pesan-pesan  pendek  dengan  bentuk  teks  dengan 

panjang maksimal  sebanyak 160 karakter  untuk alphabet  latin dan 70 karakter 

untuk non alphabet non latin, seperti alphabet Arab atau Cina. Ada satu hal yang 

sangat  menarik  dari  layanan  ini,  yaitu  tawaran  tarif  yang  relatif  murah  untuk 

setiap  kali  pengiriman pesan.  Jaringan GSM yang  terintegrasi  dengan layanan 

SMS (Zakaria, 2006) memiliki tambahan subsistem seperti gambar dibawah ini

Gambar 2.2 Elemen Pendukung SMS

Keterangan

1. SME  (Short  Message  Entity),  merupakan  tempat  penyimpanan  dan 

pengiriman pesan yang akan dikirimkan ke MS tertentu.

2. SC  (Service  Center),  fungsi  untuk  menerima  pesan  dari  MSE  dan 

melakukan forwarding ke alamat MS yang dituju. 

3. SMS-GMSC (Gateway MSC for Short message Service), yaitu fungsi dari 

MSC yang mampu menerima pesan dari SC, kemudian mencari informasi 

routing ke  HLR,  selanjutnya  mengirim  ke  VMSC  dimana  pelanggan 

tersebut berada.
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4. SMS-IWMSC (Internetworking  MSC for  Short  Message  Service),  yaitu 

fungsi  dari  MSC  yang  mampu  mengirim  pesan  dari  PLMN  dan 

meneruskannya ke SC. 

5. HLR dan VLR (Home/Visitor Locator Register), merupakan nomor yang 

teregistrasi dalam MSC. 

6. BSS (Base Service Station) untuk melayani subscriber. 

7. SS7 (Signalling System 7) ialah sistem pensinyalan yang dipakai  dalam 

SMS gateway. 

       Sedangkan yang dimaksud dengan SMS Gateway adalah merupakan program 

aplikasi yang menghubungkan antara semua SMS yang dikirim dan diterima ke 

sebuah PC dengan menggunakan jaringan GSM. Bagian ini berfungsi membaca 

dari  MS,  mengirimkannya  kembali  SMS balasan  ke  penanya.  Dalam operator 

GSM  setiap  SMSC  akan  selalu  berbeda  dengan  yang  lainnya.  Berikut  daftar 

SMSC berdasarkan tipe-tipe operatornya (Zakaria, 2006).

Tabel 2.1 Tabel SMSC

Operator GSM Nomor SMSC
Telkomsel +62811000000 
Satelindo +62816124 
Excelcom +62818445009 
3 +6289644000001
Indosat +62855000000 

       SMS  Gateway bekerja  dengan  cara  menghubungkan  handphone yang 

memiliki  fasilitas  SMS  dengan  komputer  (PC)  selaku  operator  otomatisnya. 

Keduanya akan dihubungkan oleh suatu kabel data dari  handphone yang sesuai 

dengan serial port yang ada pada komputer (Zakaria, 2006).

SMS GatewayDatabase

Gambar 2.3 Proses Kerja SMS Gateway
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2.13.Pengertian Alat-Alat Penelitian

1. Visual Borland Delphi

       Delphi adalah sebuah perangkat lunak (bahasa pemrograman) untuk membuat 

program  atau  aplikasi  komputer  berbasis  Windows.  Delphi merupakan  bahasa 

pemrograman  berbasis  objek,  artinya  semua  komponen  yang  ada  merupakan 

objek-objek.  Ciri  dari  sebuah  objek  adalah  memiliki  nama,  properti  dan 

method/procedure.  Delphi  disebut juga  visual programming artinya komponen- 

komponen yang ada tidak hanya berupa teks (yang sebenarnya  program kecil) 

tetapi muncul berupa gambar-gambar. 

       Delphi menyediakan semua tools  yang dibutuhkan untuk develop, tes, dan 

deploy aplikasi-aplikasi,  termasuk perpustakaan besar dari komponen yang bisa 

digunakan ulang,  tools design  yang mewah,  templates untuk aplikasi dan form, 

serta  programming wizards.  Tahapan-tahapan dari  pemrograman menggunakan 

Delphi adalah

a. Menciptakan sebuah proyek 

b. Bekerja dengan form 

c. Menulis kode 

d. Compiling 

Mengkompilasi  aplikasi  menjadi  satu paket  sehingga menghasilkan  file  

execute.

e. Debugging 

Proses perbaikan suatu error atau bug kesalahan yang terjadi pada aplikasi.

f. Deploying 

Mendistribusikan  aplikasi  menjadi  paket  instalasi  sehingga  dapat 

digunakan oleh banyak pemakai.

g. Mengintegrasikankan aplikasi.

2. MySQL Database

       MySQL merupakan  database yang  digemari  dikalangan  programmer. 

Program  ini  merupakan  database yang  sangat  kuat  dan  cukup  stabil  untuk 

digunakan sebagai media penyimpanan data (Nugroho, 2004). MySQL merupakan 
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perangkat  lunak  yang  bersifat  open  source.  Sesuai  dengan  namanya,  bahasa 

standar  yang  digunakan  oleh  MySQL adalah  SQL.  SQL adalah  singkatan  dari 

structured  query  language dan  sering  disebut  dengan  sequel.  SQL merupakan 

bahasa standar untuk mengolah  database.  SQL mulai dikembangkan pada akhir 

tahun 70-an di Laboaratorium IBM, San Jose, California.

3. Komponen TOxygenSMS

       TOxygenSMS adalah komponen  Shareware yang berfungsi lebih spesifik 

yaitu  menghubungkan  perangkat  komputer  dengan  perangkat  GSM  Nokia, 

Shareware berarti komponen ini gratis untuk dicoba, tetapi wajib membayar atau 

membelinya  bila  hendak  digunakan  secara  komersial,  dapat  berfungsi  penuh, 

tetapi ada beberapa bagian properti yang tidak dapat dirubah.

TOxygenSMS Component for Borland Delphi and C++ Builder Version 2.6

URL : http://www.oxygensoftware.com

Postal adress : Russia, Moscow, 117216, Feodosiyskaya st., 1.

Office phone : +7-095-9582

Fax : +7-095-9402

       Penulis menggunakan komponen ini, karena dibandingkan dengan komponen 

yang lain,  TOxygenSMS sangat mudah diprogram untuk manajemen SMS, akan 

tetapi memiliki kekurangan karena hanya mendukung handset Nokia saja.
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BAB III

METODE PENELITIAN

       Aplikasi penjualan berbasis client server dengan menggunakan layanan SMS 

diharapkan  dapat  digunakan  untuk  memberikan  layanan  kepada 

pelanggan/konsumen  dengan  kemudahan  akses  dan  biaya  yang  relatif  murah. 

Dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  metode,  antara  lain  adalah  sebagai 

berikut

1. Metode Wawancara

Merupakan  sebuah  metode  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  tanya 

jawab/konsultasi  langsung  kepada  orang-orang  yang  berkompeten  dalam 

bidang IT sehingga mendapat beberapa solusi dalam pembuatan program.

2. Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan jalan melakukan pengkajian terhadap sistem atau 

program  layanan  berbasis  SMS  yang  telah  ada  saat  ini  dengan  mencari 

kelebihan dan kekurangan yang ada untuk kemudian dijadikan acuan dalam 

pembuatan program yang diaplikasikan pada proses penjualan untuk layanan 

informasi kepada pelanggan/konsumen.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah salah satu bentuk lain dari observasi tetapi lebih dititik 

beratkan  terhadap  setiap  penulisan  yang  pernah ada  baik  itu  berupa  buku, 

artikel  di  internet,  laporan-laporan  dan  lain  sebagainya  (Delphi,  MySQL, 

analisis, dll) yang ada kaitannya dengan topik penelitian yang dibahas untuk 

dijadikan landasan teori ataupun sebagai bahan pembanding dalam pembuatan 

program berbasis SMS yang diimplementasikan pada program penjualan.

3.1 Alat Penelitian

       Alat yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan aplikasi penjualan 

berbasis  client  server dengan  menggunakan  teknologi  SMS antara  lain  adalah 

sebagai berikut
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1. Seperangkat komputer dengan spesifikasi

a. PIV 1800 MHz

b. RAM 1024 MB

c. Hardisk Seagate 80 GHz

d. Printer Canon IP1700

e. Sistem operasi Windows XP SP2

2. Peralatan SMS Gateway

a. HP Nokia 3315 (Gateway)

b. HP Nokia 6030 (Ilustrasi Pengguna)

c. Kabel data FBUS

3. Software Borland Delphi 7 yang digunakan sebagai visual pemrograman.

4. Komponen  TOxygenSMS yang  digunakan  sebagai  penghubung  antara 

handphone dengan komputer.

5. MySQL  Database yang  digunakan  untuk  pembuatan  dan  percobaan 

database server.

3.2 Analisis Sistem

1. Tujuan Sistem 

Tugas akhir ini akan membangun aplikasi penjualan berbasis client server 

dengan menggunakan teknologi SMS dimana proses tersebut hanya dibatasi 

pada  proses  jual  dan  data  barang.  Aplikasi  ini  juga  digunakan  untuk 

memberikan suatu alternatif penyampaian informasi data barang dan transaksi 

jual yang menggunakan sistem database server melalui fasilitas SMS. Sistem 

yang dirancang merupakan perangkat  lunak yang dapat mengambil  request  

SMS  pada  database melalui  media  handphone,  mengolah  SMS  dan 

mengirimkan balik output ke nomor handphone tujuan secara otomatis. 

       Aktifitas  ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh praktisi 

perusahaan yang mempunyai  jabatan sebagai  manajer,  supervisor,  operator, 

administrator  dan  pelanggan/customer yang  ingin  mengetahui  tentang 

informasi  penjualan  dan data  barang,  dengan hanya  memanfaatkan  telepon 

selular melalui fasilitas SMS. 
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2. Kemampuan Sistem

       Sistem yang akan dibangun mempunyai kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut 

a. Dapat diimplementasikan dalam jaringan komputer (client server).

b. Dapat menerima dan mengirimkan suatu pesan SMS.

c. Dapat memproses suatu permintaan yang masuk sesuai aturan-aturan 

yang berlaku.

d. Memberikan  laporan  yang  berisi  hasil  respon  dari  pemrosesan 

permintaan user, jika terjadi kesalahan penulisan format pesan ataupun 

data barang tidak ada maka sistem tidak akan merequest permintaan 

tersebut.

       Jadi secara keseluruhan sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna 

jasa sistem  database client server yang ingin mengetahui tentang informasi 

penjualan  melalui  fasilitas  SMS.  Secara  umum  gambaran  sistem  dapat  di 

ilustrasikan sebagai berikut

Delphi Interface
User

MySQL Server
(Server for SMS Gateway )

SMS 
Gateway

Respone

Request

Respone

Request

Gambar 3.1 Gambaran Sistem

       Dari  analisis sistem diatas dapat diketahui bahwa sistem terdiri  dari 

MySQL Server yang berperan sebagai  server untuk mengirim dan menerima 

SMS dari HP user. Sistem kerja dari sistem adalah pertama, user mengirimkan 

request melalui HP. Kemudian oleh SMS Gateway yang terdapat pada server, 

request  tersebut  diterjemahkan ke dalam bentuk/format  request yang sudah 

ditentukan  dengan  sebelumnya  mencari  request  user pada  database  server 

dimana SMS Gateway terprogram. Setelah menemukan jawaban atas  request  

user, SMS Gateway  meneruskan jawaban tersebut sebagai respon ke user.
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3. Arsitektur SMS Gateway 

       SMS  Gateway digunakan  sebagai  jembatan  penghubung  antara 

handphone dan  database  server.  SMS  Gateway  ini  digunakan  untuk 

mengakses  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  user yang  ada  pada  database 

server.  Untuk  memaksimalkan  program  gateway ini  maka  perlu  disusun 

beberapa hal sebagai kerangka seperti dibawah ini

1. Kriteria SMS 

Kriteria-kriteria  yang  digunakan  sebagai  format  perangkat  lunak ini 

adalah sebagai berikut 

a. Info Barang 

Kriteria  ini  digunakan  dalam  program  sebagai  acuan  untuk 

mengambil data yang sesuai dengan nama barang yang diinginkan. 

Nantinya setelah pertanyaan  tersebut  diolah,  lalu  akan diberikan 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan berupa nama barang yang 

dimaksud serta jumlah stock barang tersebut. 

Contoh 

Pertanyaan : Suatu barang dengan kode barang 00001 

Ketik : Kode barang dimaksud kirim ke gateway  

Jawabannya : Kode Barang:00001 Stok:7 dst.

b. Info Transaksi 

Digunakan sebagai cara untuk mengetahui informasi apa saja yang 

terdapat  pada  transaksi  penjualan.  Jadi  nantinya  user akan 

mengirimkan  pertanyaan  sesuai  dengan  kode  transaksi  dari 

pelanggan. 

Contoh 

Pertanyaan : Suatu transaksi dengan kode TR001 

Ketik : Kode transaksi dimaksud kirim ke gateway  

Jawabannya : Kode Transaksi:TR001 Pelanggan: Budi dst..

2. Alur Program

Prinsip kerja atau alur kerja dari sistem program ini adalah user akan 

mengirimkan  SMS sesuai  dengan  apa  yang  ingin  diketahui  tentang 
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barang yang dicari. SMS dikirim dari handphone sesuai dengan syntac 

yang telah diprogram dari aplikasi ke  handphone yang ada di  server 

melalui  operator  seluler  seperti  Telkomsel  atau  Satelindo  melalui 

SMSC (SMS Center). 

Aplikasi
(Delphi Interface)

User

Operator GSM
(Network Provider)

KABEL DATA

Database 
MySql

SMS 
Center

Gambar 3.2 Alur Program

Dari diagram diatas dapat dikelompokkan dalam empat proses yaitu

a. Proses pengambilan SMS dari HP  user. Setelah  user mengirim 

SMS  ke  handphone  gateway,  maka  program  akan  segera 

mengambil  SMS  yang  telah  masuk  ke  handphone  gateway 

tersebut. 

b. Proses pengolahan SMS dari HP  user. SMS yang diambil akan 

dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai  dengan aturan yang 

ditentukan,  jika  sesuai  maka  akan  diproses  ke  tahapan 

selanjutnya yaitu pencarian dalam database. 

c. Proses pencarian request dalam database. Jika sudah ditemukan 

jawaban dari format pertanyaan yang diajukan maka SMS akan 

melaju ke proses berikutnya yaitu pengiriman SMS.

d. Proses pengiriman respon  request berupa SMS. Setelah  output 

berupa jawaban didapat,  maka akan segera dikirimkan ke  user 

melalui handphone gateway. 
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3.3 Perencanaan Sistem

1. Pengembangan System Flow Diagram (SFD)

SFD menggambarkan aliran data yang ada pada program dari  input, proses, 

sampai pada output seperti terlihat pada gambar di bawah ini

User

Kode Barang
Kode Transaksi

Info Barang
Info transaksi

0

Aplikasi Penjualan 
Berbasis SMS

Gambar 3.3 System Flow Diagram (SFD)

Keterangan

1. User  mengirimkan  request  SMS kepada  sistem sesuai  dengan format 

yang telah ditentukan berupa kode barang atau kode transaksi.

2. Sistem  mengirimkan  data  ke  user  berupa  info  barang  ataupun  info 

transaksi.
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2. Pengembangan Data Flow Diagram (DFD)

1. DFD Level 0

User

1

Info barang

2

Info Transaksi

Kode Barang
Tabel barang

Tabel 
Transaksi 

Jual

Data Barang

Data Transaksi

Data Barang

Kode Transaksi

Data Transaksi

Gambar 3.4 DFD Level 0

2. DFD Level 1 (Proses Info Barang)

User

1.3

Mencari

Kode Barang

Tabel barang

1.1

Kirim SMS

Kode Barang

Info Barang
HP Penerima

1.2

Baca SMS

Kode Barang

Info Barang
Kode Barang

Data Barang

Info barang

Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses 1 (Info barang)

24



3. DFD Level 1 (Proses Info Transaksi)

User

2.3

Mencari

Kode Trans

Tabel Trans

2.1

Kirim SMS

Kode Trans

Info Trans
HP Penerima

2.2

Baca SMS

Kode Trans

Info Trans
Kode Trans

Data Trans

Info Trans

Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses 2 (Info Transaksi)

3. Entity Relational Database (ERD)

Barang
Membeli

Pelanggan

Alamat
Kd_plgn

Hrg_beli
Sat_brg

Nm_brg

Kd_brg

Hrg_jual

Stock

Kota

Telp

Kd_pos

Nm_ud

HP
Pemilik

No_trans

Tgl_trans
Total_byr

Jml Sub_total

Gambar 3.7 Entity Relational Database (ERD)

4. Kamus Data (Data Dictionary)

a. Tabel Barang

Data  barang  menghasilkan  tabel  barang  yang  terdiri  dari  KodeBarang 

sebagai  primary key, NamaBarang, SatuanBarang, HargaBeli, HargaJual, 

Stock. Secara singkat dapat dijelaskan pada ringkasan berikut ini
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TabelBarang=@KodeBarang+NamaBarang+SatuanBarang+HargaBeli+H

argaJual+Stock

KodeBarang = {char}5

NamaBarang = {char}30

SatuanBarang = {char}10

HargaBeli = {double}10

HargaJual = {double}3

Stock = {int}3

b. Tabel Pelanggan

Data  pelanggan  menghasilkan  tabel  pelanggan  yang  terdiri  dari 

KodePelanggan sebagai  primary key, NamaUsahaDagang, Alamat, Kota, 

KodePos, Telepon, Handphone, Pemilik. Secara singkat dapat dijelaskan 

pada ringkasan berikut ini

TabelPelanggan=@KodePelanggan+NamaUsahaDagang+Alamat+Kota+

KodePos+Telepon+Handphone+Pemilik

KodePelanggan = {char}5

NamaUsahadagang = {char}30

Alamat = {char}50

Kota = {char}15

KodePos = {int}8

Telepon = {char}15

Handphone = {char}20

Pemilik = {char}30

c. Tabel Header Jual

Data transaksi per faktur menghasilkan tabel header jual yang terdiri dari 

NomorTransaksi  sebagai  primary  key,  dan  TotalBayar.  Secara  singkat 

dapat dijelaskan pada ringkasan berikut ini

TabelHeaderJual=@NomorTransaksi+TotalBayar

NomorTransaksi = {char}5

TotalBayar = {Double}10
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d. Tabel Detail Jual

Data transaksi jual per barang menghasilkan tabel detail jual yang terdiri 

dari  NomorTransaksi,  TanggalTransaksi,  KodePelanggan,  KodeBarang, 

HargaJual,  Jumlah,  SubTotal.  Secara  singkat  dapat  dijelaskan  pada 

ringkasan berikut ini

TabelDetailJual=NoTransaksi+TanggalTransaksi+KodePelanggan+KodeB

arang+HargaJual+Jumlah+SubTotal

NoTransaksi = {char}5

TanggalTransaksi = {Date}

KodePelanggan = {char}5

KodeBarang = {char}5

HargaJual = {double}10

Jumlah = {int}3

SubTotal = {double}10

e. Tabel User

Data  user menghasilkan  tabel  user yang  terdiri  dari  Id,  Sandi,  Nama, 

Alamat, M1, M2, M3, M4. Secara singkat dapat dijelaskan pada ringkasan 

berikut ini

TabelUser=Id+Sandi+Nama+Alamat+M1+M2+M3+M4

Id = {varchar}25

Sandi = {varchar}25

Nama = {varchar}30

Alamat = {varchar}50

M1 = {char}1

M2 = {char}1

M3 = {char}1

M4 = {char}1
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5. Struktur Data

       Database yang digunakan pada pembuatan program pada aplikasi ini 

adalah  MySQL.  Adapun  rancangan  tabel  yang  akan  digunakan  dalam 

pembuatan program adalah seperti dibawah ini

a. Tabel Barang

Tabel barang berfungsi untuk menampung semua data barang yang telah 

diinput  dan  untuk  mengetahui  barang-barang  yang  tersedia  di  gudang, 

serta memberikan informasi berapa jumlah barang yang tersedia.

Tabel 3.1 Tabel Barang

Field Jenis Kosong Default
kd_brg Char(5) Tidak
nm_brg Char(30) Tidak
sat_brg Char(10) Tidak
hrg_beli Double(10) Tidak 0
hrg_jual Double(10) Tidak 0
stock Int(3) Tidak 0

b. Tabel Pelanggan

Tabel  pelanggan  berfungsi  untuk  menampung  semua  data 

pelanggan/konsumen yang telah diinput dan untuk mengetahui  identitas 

serta keterangan pelanggan.

Tabel 3.2 Tabel Pelanggan

Field Jenis Kosong Default
kd_plgn Char(5) Tidak
nm_plgn Char(30) Tidak
alamat Char(50) Tidak
kota Char(15) Tidak
kd_pos Int(8) Tidak 0
telp Char(15) Tidak
hp Char(20) Tidak
pemilik Char(30) Tidak

c. Tabel Header Penjualan

Tabel header penjualan berfungsi untuk menampung semua data transaksi 

jual  yang  berdasarkan  pada  terjadinya  transaksi  yang  dilakukan  oleh 

pelanggan.
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Tabel 3.3 Tabel Header Penjualan

Field Jenis Kosong Default
no_trans Char(5) Tidak
total_byr Double(10) Tidak 0

d. Tabel Detail Penjualan

Tabel detail penjualan berfungsi untuk menampung semua data transaksi 

jual  yang  berdasarkan  pada  jenis  dan  jumlah  barang  transaksi  yang 

dilakukan oleh pelanggan.

Tabel 3.4 Tabel Detail Penjualan

Field Jenis Kosong Default
no_trans Char(5) Tidak
tgl_trans Date Tidak 0000-00-00
kd_plgn Char(5) Tidak
kd_brg Char(5) Tidak
hrg_jual Double(10) Tidak 0
jml Int(3) Tidak 0
subtotal Double(10) Tidak 0

e. Tabel User

Tabel  user berfungsi  untuk menampung  semua  data  pengguna  aplikasi 

yang telah diinput dan untuk mengetahui identitas serta kewenangan hak 

akses pada program.

Tabel 3.5 Tabel User

Field Jenis Kosong Default
id Varchar(25) Tidak
sandi Varchar(25) Tidak
nama Varchar(30) Tidak
alamat Varchar(50) Tidak
M1 Char(1) Tidak
M2 Char(1) Tidak
M3 Char(1) Tidak
M4 Char(1) Tidak
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6. Relasi Antar Tabel

Tiap  file  database yang  telah  tersusun,  masing-masing  dihubungkan  atau 

direlasikan  berdasarkan  kunci  field penghubung  pada  masing-masing 

database. Adapun relasi antar tabel sesuai gambar berikut

Gambar 3.8 Relasi Antar Tabel
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebutuhan Sistem

       Setelah  melakukan  analisis  kebutuhan  sistem  untuk  memperlancar 

pengaksesan  data  pada  program agar  dapat  berfungsi  dengan  baik  dibutuhkan 

hardware dan brainware seperti dibawah ini

a. Kebutuhan Hardware

1. Satu buah komputer yang berfungsi sebagai database server untuk master 

data  dan  transaksi  penjualan  dengan  rekomendasi  spesifikasi  komputer 

minimal sebagai berikut

a. Processor Intel/AMD minimal clock speed 2800 MHz

b. RAM 512 MB

c. Hardisk 80 GB

d. VGA 32 MB

e. Monitor 15”

f. CDRW

g. Sistem Operasi Microsoft Windows XP

2. Komputer client yang akan digunakan oleh operator untuk pengoperasian 

aplikasi  dengan  rekomendasi  minimal  spesifikasi  komputer  sebagai 

berikut

a. Processor Intel/AMD minimal clock speed 1000 MHz

b. RAM 128 MB

c. Hardisk 20 GB

d. VGA 32 MB

e. Monitor 15”

f. CDRW

g. Sistem Operasi Microsoft Windows 98

3. Satu  buah  handphone Nokia  beserta  perangkat  penghubungnya  yang 

kompatibel untuk dapat terhubung dengan komputer.
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4. Printer  yang  akan  digunakan  untuk  mencetak  laporan-laporan  dan 

administrasi perusahaan.

5. Hub/Switch untuk  jaringan  komputer  jika  program  akan 

diimplementasikan pada jaringan.

6. UPS 1250 watt untuk database server.

b. Kebutuhan Brainware

       Guna mendukung proses sistem agar berjalan maksimal, maka dibutuhkan 

sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Manajer

Seseorang  yang  bertugas  memanajemen  penjualan,  mulai  dari 

pengambilan keputusan berdasar laporan dan sebagainya.

2. Supervisor

Seseorang yang bertugas memenajemen administrasi penjualan, mulai dari 

membuat laporan, surat menyurat dan sebagainya.

3. Administrator

Seseorang yang bertugas menjaga dan merawat agar sistem berjalan baik 

mulai dari perawatan database maupun program.

4. Operator

Seseorang  yang  bertugas  menjalankan  sistem mulai  dari  proses  barang 

hingga penjualan dan sebagainya.

c. Kebutuhan Database

       Untuk menyimpan semua tabel-tabel  yang telah dijabarkan pada bagian 

sebelumnya,  diperlukan  sebuah  Sistem  Manajemen  Basis  Data  (Database 

Management  System  –  DBMS).  Dalam  kasus  ini,  penulis  memilih  untuk 

menggunakan  MySQL. Alasan penulis untuk memilih MySQL untuk pengaturan 

database adalah karena MySQL memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan 

dengan DBMS yang lain. Berikut keunggulan MySQL

1. Harga murah (karena dapat di-download secara gratis di internet)

2. Multiplatform,  maksudnya adalah  MySQL dapat  digunakan pada sistem 

dengan sistem operasi apa saja (unix/windows).

3. Dapat melakukan query lebih cepat daripada DBMS lain.
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4.2 Hierarchy plus Input-Process-Output (HIPO)

Aplikasi 
Penjualan 

Berbasis SMS

Info Barang Info Transaksi

Gambar 4.1 Hierarki

1. Input : SMS kode barang dan kode transaksi

2. Proses : Pencarian pada database

3. Output : Pesan SMS dibalas ke penanya.
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4.3 Flowchart

Flowchart disini  menggambarkan  bentuk  diagram  alir  dari  algoritma-

algoritma  dalam  menjalankan  program,  yang  menyatakan  arah  alur  program 

tersebut.

Format 
benar?

Start

Dikirim ke 
Penanya

Pencarian Data 
Pada Tabel 

barang

YA

Data 
Ditemukan

YA

End

TIDAK

TIDAK

Jika kode 
barang

YA

Pencarian Data 
Pada Tabel 
transaksi

TIDAK

Data 
Ditemukan

YA

TIDAK

Gambar 4.2 Flowchart
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4.4 Pembahasan Aplikasi Penjualan Berbasis SMS

       Pemrograman Delphi digunakan untuk komunikasi antara handphone dengan 

komputer,  selain  itu  juga  berkomunikasi  dengan  database yang  telah  dibuat. 

Form-form yang dirancang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari tugas akhir.

1. Form Login

Form login merupakan halaman depan untuk masuk ke sistem informasi dan 

hanya pengguna yang didaftarkan oleh administrator yang hanya bisa login ke 

dalam aplikasi.  Hal ini  ditujukan bagi keamanan aplikasi  tersebut sehingga 

aplikasi tidak dapat disalahgunakan.

Gambar 4.3 Form Login

2. Form Menu

Form  ini  menampilkan  menu-menu  yang  disediakan  oleh  aplikasi  untuk 

memberikan  informasi  kepada  user dan  untuk  mengakses  form yang  lain. 

Disinilah form induk berada.

Gambar 4.4 Form Menu
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3. Form Barang

Form ini digunakan untuk melakukan manipulasi data barang seperti  insert, 

update, dan delete, serta mendaftar barang-barang apa saja yang telah diterima 

oleh gudang.

Gambar 4.5 Form Barang

4. Form Pelanggan

Form  ini  digunakan  untuk  melakukan  manipulasi  data  pelanggan  seperti 

insert, update, dan delete data pelanggan. Pada form inilah identitas pelanggan 

disimpan pada database.

Gambar 4.6 Form Pelanggan
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5. Form Pengguna Aplikasi

Form  ini  digunakan  untuk  mengetahui  identitas  pengguna  aplikasi  yang 

dibolehkan mengakses sistem. Pada form ini pengguna sistem yang baru akan 

didaftarkan oleh administrator  sistem sehingga form ini hanya bisa diakses 

oleh administrator.

Gambar 4.7 Form Pengguna Aplikasi

6. Form Gateway

Form  gateway ini  berfungsi  sebagai  server penjawab  otomatis  terhadap 

request  atau permintaan  user didalam pengaksesan informasi via SMS. Pada 

form inilah fungsi gateway itu sesungguhnya berada.

Gambar 4.8 Form Gateway

37



7. Form Kirim Terima SMS

Form  kirim  dan  terima  SMS  ini  dipergunakan  untuk  mengirimkan  SMS 

ataupun menerima pesan SMS yang terkirim ke gateway. Pada form ini pula 

digunakan sebagai  media  penyampaian  informasi  produk baru kepada para 

pelanggan yang telah menjadi member atau terdaftar dalam sistem.

Gambar 4.9 Form Kirim Terima SMS

8. Form Koneksi

Aplikasi  ini  bersifat  client  server  yang  artinya  dapat  dikonfigurasi  atau 

disesuaikan  dimana  letak  server berada.  Form ini  akan setiap  kali  muncul 

setelah proses instalasi program di komputer client. Hasil konfigurasi tersebut 

akan disimpan dalam sistem sehingga saat aplikasi digunakan kembali aplikasi 

telah siap dan tersambung dengan database server selama server tersebut aktif

Gambar 4.10 Form Koneksi
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9. Form Ganti Password

Form ini  digunakan  untuk  merubah  password  default yang  diberikan  oleh 

administrator kepada pengguna sistem agar keamanan sistem lebih terjaga dan 

privasi pengguna lebih terjamin.

Gambar 4.11 Form Ganti Password

10. Form Transaksi Jual

Form  ini  digunakan  sebagai  proses  transaksi  pembelian  oleh  pelanggan 

dimana  proses  pembelian  itu  sendiri  bersifat  kontan (cash).  Pada  form ini 

proses  pembelian  terjadi  yang  mengakibatkan  stok  barang  berkurang  dan 

menambah jumlah transaksi.

Gambar 4.12 Form Transaksi
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4.5 Keunggulan dan Kelemahan Program

1. Keunggulan

a. Merupakan layanan informasi yang cukup murah kerena menggunakan tarif 

SMS.

b. Cara pengaksesan informasi yang cukup mudah.

c. Dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

2. Kelemahan

a. Dapat terjadi delay atau jarak antara pesan terkirim dan diterima, semuanya 

tergantung kepada provider yang digunakan pada sistem.

b. Belum terdapat adanya pesan balik atau pesan kesalahan jika request tidak 

sama dengan kehendak sistem, pertimbangannya adalah biaya SMS balik 

yang akan membesar yang akan ditanggung oleh perusahaan.
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BAB V

PENUTUP

       Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil-hasil 

pengujian  aplikasi  dan  beberapa  saran  dengan  harapan  untuk  lebih 

menyempurnakan perancangan yang telah dibuat. 

5.1 Kesimpulan

       Dari hasil penelitian Tugas Akhir dengan judul “Aplikasi Penjualan Berbasis 

Client  Server Dengan  Menggunakan  Teknologi  SMS”  ini,  dapat  diperoleh 

beberapa kesimpulan antara lain 

1. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

2. Penggunaan  atau  cara  pengaksesannya  sangatlah  mudah  karena  cukup 

dengan  mengirimkan  SMS dengan  format  yang  telah  ditentukan,  maka 

akan diperoleh informasi yang diinginkan.

       

5.2 Saran

       Tugas akhir ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa saran 

untuk pengembangan sebagai berikut 

1. Aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini masih sangat sederhana sekali 

sehingga  diharapkan  untuk  pengembangan  selanjutnya  dapat  membuat 

aplikasi  yang  lebih  kompleks  seperti  inventory  system,  aplikasi  dagang 

cash/credit, dsb. 

2. Dilakukan upgrade terhadap hardware guna mendukung kinerja program 

agar menjadi lebih baik lagi.

3. Teknologi ini masih termasuk baru, diharapkan dengan adanya tugas akhir 

ini dapat dibuat untuk mempermudah pengimplementasian aplikasi SMS 

yang lain  seperti voting/polling, sistem activator/remote, ataupun sistem 

layanan lain semisal nomor telepon penting.
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