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Penerapan teknologi yag tepat dapat meningkatkan kegiatan usaha dalam 

memenuhi kebutuhan komunikasi. Salah satu produk teknologi informasi adalah 

telekomunikasi menggunakan perangkat Handphone atau telepon seluler. Hampir 

semua pelanggan/konsumen memiliki HP, jadi SMS merupakan sarana yang baik 

untuk menyampaikan informasi karena cepat dan langsung ke pelanggan, disamping 

karena biaya yang murah. Master fried chicken and Burger adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang kuliner yang menjual makanan Ayam goreng secara cash dan 

berhubungan langsung dengan konsumen.  

Perusahaan ini membutuhkan promosi yang cukup besar agar pemasaran 

memaksimalkan kinerja perusahaan dalam pemasarannya. Master Fried Chicken and 

Burger dalam melakukan penyampaian informasi, promosi  kepada pelanggannya 

menggunakan brosur yang dilakukan dengan cara penyebaran di sekolah-sekolah, 

Perumahan, tempat umum seperti jalan raya dan lampu  merah. Dalam  melakukan 

penyebaran brosur  memakan waktu yang lama selain itu dalam pembagian brosur 

seringkali mengalami kendala tidak adanya petugas khusus yang dapat 

membagikan/menyebarkan brosur  serta ketika ada perubahan brosur tentunya juga 

harus mengganti dengan brosur/program yang baru. Selain itu proses pendekatan 

hubungan dengan pelanggan belum berjalan dengan baik misalnya dalam 

mengingatkan konsumen yang baru membeli produk, pihak Master Fried Chicken 

and Burger tidak memberitahu/mengingatkan tentang adanya promo dalam pembelian 

sehingga pelanggan kurang mengetahui informasi yang berkaitan dengan program 

yang diberikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan bagi karyawan dala 

menyampaikan informasi kepada konsumen Master Fried Chicken and Burger dan 

konsumen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan lewat telfon seluler dengan 

format sms. Dengan adanya SMS Gateway Autoreply dan Broadcast untuk pelayanan 

pelanggan/konsumen Master Fried Chicken and Burger menjadi mudah dalam 

melakukan promosi sehingga mahalnya biaya cetak brosur dan pemborosan dapat 

diminimalkan. 
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