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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dan pembaharuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi 

informasi seperti otomatisasi dan komputerisasi telah berkembang dengan cepat 

dan menuntut kalangan industri dan praktisi yang berkecimpung di dalamnya 

untuk lebih siap menghadapi kemajuan yang ada, dengan selalu mencari inovasi – 

inovasi baru sebagai solusi pemecahan dari setiap persoalan yang 

dihadapi.Komputer merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki 

peranan sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari baik oleh instansi 

organisasi ataupun pribadi. (Sukamto: 2011) . Sebuah perangkat PC (Personal 

Computer) tidak hanya dapat digunakan di rumah atau dikantor dalam membantu 

kegiatan sehari-hari. Tetapi sebuah PC (Personal Computer) bisa juga digunakan 

untuk menjadi sebuah pusat layanan informasi dengan bantuan ponsel.  

Proses penyebaran informasi yang cepat menjadi sebuah keharusan pada 

kehidupan masyarakat serta update informasi menjadi suatu kebutuhan, salah satu 

perangkat yang dapat digunakan untuk update informasi adalah Handphone 

melalui layanan SMS (Short Message Service). SMS adalah layanan pesan singkat 

yang berfungsi memberikan layanan pesan singkat antar perangkat mobile Phone ( 

Telpon genggam atau telpon bergerak ). ( Zakaria, 2006:2) 

 

 

 



2 
 

Seiring perkembangannya SMS tidak hanya digunakan untuk kepentingan 

individu saja, seperti bertanya kabar saudara atau teman, menanyakan aktivitas 

seseorang pada saat sekarang dan sejenisnya.Sms juga sudah mulai digunakan 

untuk berhubungan antara seseorang dengan sebuah system sesuai dengan 

kebutuhan. (Dewanto RA. 2007:35). Namun SMS dapat diterapkan untuk 

kepentingan bisnis dengan membangun dan meningkatkan hubungan antara 

manajemen dan pelanggan.Short Message Service (SMS) adalah salah satu 

layanan teknologi informasi yang berbasis telepon seluler. SMS gateway adalah 

media penyebaran informasi berbasis SMS yang telah ada sejak lama, bahkan 

sempat dianggap merupakan teknologi lama yang mulai ditinggalkan. Akan tetapi 

saat ini SMS gateway sudah kembali digunakan oleh instansi-instansi sebagai 

salah satu alat pengelola informasi selain welalui website. Sms gateway pada 

dasarnya hampir sama dengan mengirimkan SMS melalui Handphone, tetapi 

modem GSM. Dan modem inilah yang dikendalikan oleh komputer menggunakan 

aplikasi SMS. (Daud Edison Taringan, 2011:2) 

Master Fried Chicken and Burger (MFC) merupakan sebuah usaha kuliner 

yang memproduksi ayam goreng. Berdiri sejak tahun 2009 hingga sekarang dan 

sudah memiliki 33 outletdi Bandar Lampung dan 7 outlet di Pringsewu.Untuk 

mempertahankan dan kesinambungannya, Master Fried Chicken and Burger  terus 

memperluas area cakupan outletnya dan hadir di berbagai Kota Kabupaten tanpa 

mengabaikan persaingan ketat di Kota-kota.Dalam visinya Menghadirkan 

pelayanan dengan sistem operasional yang baik bagi setiap  pelanggan di 

semuaoutlet.  
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Master Fried Chicken and Burger dalam melakukan penyampaian informasi, 

promosi dan produk kepada pelanggannya menggunakan brosur yang dilakukan 

dengan cara penyebaran di sekolah-sekolah, jalan disekitar outlet dan 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 ganti 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. Perusahaan menginginkan adanya 

suatu metode dimana penyampaian informasi dan promosi bisa dilakukan secara 

masal perwilayah outlet. 

1.1 Rumusan Masalah 

Bagaimana Membuat media promosi yang lebih efektif dengan pemanfaatan 

perangkat lunak SMS Gateway untuk mendukung proses pemasaran perusahaan 

kepada masyarakat? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan layanan  

informasi berupa pesan singkat yang berisi promosi produkserta menjaga 

hubungan dengan pelanggan sehingga promosi dapat dilakukan dengan cepat dan 

tepat waktu. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar identifikasi yang dibahas ini lebih jelas dan mudah dipahami, maka 

dibuatlah batasan-batasan masalah diantaranya sebagai berikut :  

1. Obyek penelitian adalah Master Fried Chicken and Burger 

2. Aplikasi tidak mengubah sistem yang ada hanya menambahkan opsi dalam 

penyampaian informasi kepelanggan menggunakan SMS Gateway 

3. Pengguna yang berinteraksi dalam sistem ini adalah administrator dan 

pelanggan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi karyawan dalam penyampaian informasi 

program promosi perusahaan kepada pelanggan. 

2. Pelanggan dapet mengakses informasi yang dibutuhkan lewat Handphone 

dengan format SMS 

3. Meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan 

memberikan pelayanan yang diinginkan pelanggan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan 

 

 

 



5 
 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Implementasi SMS Gateway Media 

Promosi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Kerangka 

Penelitian, Metode Pengumpulan, Rancangan Pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan menjelaskan Analisis dan Identifikasi Masalah, Analisis 

Kebutuhan, Usecase, Activity Diagram, Class Diagram. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi, Pengujian hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


