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Abstract 

Orange Solo Camera is a store that sells products in the field of 

photography. Problems perceived in terms of marketing and sales data 

management. Lack of media to market their products to be one limiting factor 

sales growth. Manual data management is also a barrier. Sales through trading 

forum on the internet has also been done but still felt not to be effective. Based on 

these problems the research is done to create a new system which is applied in the 

form of E-Commerce website and SMS gateway. Applications are expected to 

address the problems created facing shop owners. 

Modeling systems created using waterfall includes analysis, design, 

implementation, testing and maintenance. UML (Unified Modeling Language) is 

used to model the software created and framework to build the application using 

CodeIgniter. 

The results of the studies that have been done have made the new system is 

applied in the form of E-Commerce website and SMS gateway. E-Commerce 

applications that have been built have the facility to manage the products, orders, 

payment via bank transfer, using JNE freight and report sales results. SMS 

Gateway application designed to send bulk SMS and autoreplay that can be used 

to store owners provide additional services to prospective buyers and buyers in 

order to get information. 

Keywords: E-Commerce, SMS gateway. 

 

Abstrak 

Orange Solo Camera merupakan sebuah toko yang menjual produk dalam 

bidang photography. Permasalahan dirasakan dalam hal pemasaran dan 

pengelolaan data penjualan. Kurangnya media untuk memasarkan produknya 

menjadi salah satu faktor kendala berkembangnya penjualan. Pengelolaan data 

yang masih manual juga menjadi penghambat. Penjualan melalui forum jual beli 

di internet juga sudah dilakukan tapi masih dirasakan belum efektif. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem baru 

yang diaplikasikan dalam bentuk website E-Commerce dan SMS gateway.Aplikasi 

yang dibuat diharapkan dapat mengatasi permasalah yang dihadapi pemilik toko. 
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Pemodelan sistem yang dibuat menggunakan waterfall meliputi analisis, 

perancangan, implementasi, pengujian dan pemeliharan. UML (Unified Modeling 

Language) digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yang dibuat dan 

framework untuk membangun aplikasinya menggunakan codeigniter.  

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan telah dibuat sistem baru yang 

diaplikasikan dalam bentuk website E-Commerce dan SMS gateway.Aplikasi E-

Commerce yang telah dibangun memiliki fasilitas untuk mengelola produk, 

pemesanan, metode pembayaran melalui transfer bank, jasa pengiriman barang 

menggunakan JNE serta laporan hasil penjualan. Aplikasi SMS Gateway yang 

dikembangakan untuk mengirimkan SMS massal dan autoreplay yang dapat 

digunakan pemilik toko untuk memberikan layanan tambahan kepada calon 

pembeli dan pembeli guna mendapatkan informasi. 

Kata kunci : E-Commerce, SMS gateway.



 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini perkembangan teknologi 

internet dan web begitu pesat, 

teknolgi – teknologi ini 

meningkatkan kemampuan dan 

kecanggihan organisasi/ perusahaan 

dalam hal komunikasi bisnis dan 

dalam hal kemampuannya berbagi 

informasi. Internet secara dramatis 

telah mengubah cara berbagai 

perusahaan untuk mengendalikan 

bisnis mereka. Dengan semakin 

meluasnya pengaruh dan dampak 

internet, dan semakin banyak 

perusahaan menggunakan internet, 

kemungkinan untuk mengendalikan 

perdagangan antarbisnis di internet 

semakin bertambah, dan semakin 

menjadi bagian yang utama dari 

perdagangan barang dan jasa saat ini 

(Nugroho, 2011). Orange Solo 

Camera merupakan sebuah toko 

yang menjual berbagai kebutuhan 

dibidang photography.  

 Orange Solo Camera 

memiliki tempat penjualan di Solo 

yang tepatnya berada di jalan Dr. 

Supomo No. 17. Sistem penjualan 

yang selama ini digunakan masih 

menggunakan transaksi secara 

langsung dan melalui media internet. 

Transaksi secara langsung dimana 

pembeli harus datang langsung ke 

toko untuk memilih barang yang 

ingin dicari dan melakukan 

pembelian ditoko. Penjualan pada 

toko Orange Solo Camera  juga 

menggunakan media internet untuk 

menunjang penjualannya. Penjualan 

melalui media internet yang 

digunakan dengan menjual produk-

produknya disitus forum-forum jual 

beli. 

 Dalam perkembangannya 

Orange Solo Camera mempunyai 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dengan digunakannya 

sistem yang lama. Permasalahan 

yang dihadapi diantaranya kurangnya 

media promosi untuk menjual 

produknya yang hanya mengunakan 

forum jual beli, susah mengelola 

pemesanan melalui forum-forum 

seperti perhitungan biaya kirim 

barang yang dipesan masih manual 

dengan cara menghitung secara 

manual biaya kirim barang yang 

dipesan  sesuai dengan berat barang 

dan persaingan yang harus dihadapi 

Orange Solo Camera dikarenakan 



 

 

banyaknya pesaing yang membuka 

toko sejenis. 

 Perkembangan teknologi 

informasi yang pesat mempunyai 

peran untuk mendapatkan informasi 

dengan mudah dan cepat. 

Penggunaan e-commerce merupakan 

salah satu solusi yang dapat 

digunakan. E-commerce merupakan 

proses bisnis yang menggunakan 

media intenet melalui website 

sehingga pemilik toko dapat 

mengelola penjualan dengan mudah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Aplikasi lain yang dapat digunakan 

sebagai penunjang penjualan yaitu 

SMS-gateway. SMS-gateway 

memudahkan pemilik toko dalam 

memberikan layanan tambahan untuk 

memudahkan pembeli atau calon 

pembeli mendapatkan informasi. 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian berlangsung ± 3 bulan 

yang dimulai pada tanggal 20 Maret 

2012 s/d 20 Mei 2012. Penelitian 

dilakukan di toko Orange Solo 

Camera Jl. Dr. Supomo No.17 

Surakarta, Jawa Tengah. 

 

B. Peralatan Utama dan 

Pendukung 

Dalam pembuatan aplikasi e-

commerce dan SMS gateway ini 

penulis menggunakan peralatan 

sebagai berikut :  

Hardware (Perangkat Keras) 

1. Laptop Toshiba dengan 

spesifikasi processor Intel Dual 

Core 1,86 Ghz, RAM 3 Gb dan 

hardisk 80 Gb. 

2. Modem GSM Huawei K3765. 

Software (Perangkat Lunak) 

1. Sistem Operasi Windows 

7 Ultimate. 

2. Adobe Photoshop CS4. 

3. Webserver Xampp 1.7.3. 

4. Mozilla Firefox 17.0.1. 

5. Gammu 1.31.0 

6. Codeigniter 2.1.0 

 

C. Alur Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 

tahapan-tahapan yang penulis 

lakukan agar penelitian yang 

nantinya akan dilaksanakan 

terstruktur dan berjalan sesuai tujuan. 

Tahapan proses yang dilakukan 

digambarkan dalam flowchart 

gambar 1. 
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Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 Penjelasan alur penelitian 

gambar 1. adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

 Pengumpulan Data dilakukan 

untuk mengumpulan data-data yang 

diperlukan dalam pembuatan 

aplikasi. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara 

dan studi pustaka. 

2. Pembangunan Sistem 

 Metode pembangunan sistem 

merupakan suatu cara yang 

digunakan untuk menggambarkan 

langkah-langkah dalam proses 

pembangunan sistem. Metode 

pembangunan sistem menggunakan 

model waterfall. Langkah-langkah 

model waterfall digambarkan pada 

gambar 2. Penelitian ini hanya 

sampai pada tahapan testing 

sehingga pada tahapan maintenance 

dilakukan oleh pemilik toko. 

System Engineering

Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance

 

Gambar 2. Metode Waterfall 

 Tahapan-tahapan 

pengembangan sistem yang 

digunakan pada gambar 2 

diantaranya sebagai berikut: 

a.  System Engineering merupakan 

bagian terbesar dari suatu proyek. 

Pekerjaan dimulai dengan 

menempatkan segala hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan 

proyek. 

b. Analysis merupakan tahapan 

yang bertujuan untuk memahami 

sistem sehingga dapat 

menentukan kebutuhan pada 

sistem baru yang akan dibangun. 

c. Design merupakan tahapan 

perancangan perangkat lunak 

berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan pada tahap 

sebelumnya.  



 

 

d. Coding merupakan kegiatan 

mengimplementasikan hasil dari 

perancangan perangkat lunak 

kedalam kode program yang 

dimengerti oleh bahasa mesin. 

e. Testing merupakan tahapan 

pengujian terhadap perangkat 

lunak yang sudah dibuat 

sehingga perangkat lunak yang 

sudah dibuat sesuai dengan hasil 

yang diinginkan. 

f. Maintenance merupakan tahapan 

untuk melakukan pemeliharaan 

dan pengelolaan sistem agar 

dapat berjalan dengan baik. 

 

D. Langkah Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode wawancara dan studi 

pustaka. 

a. Wawancara 

 Pengumpulan data dengan 

wawancara penulis lakukan kepada 

pemilik toko untuk mengetahui 

sistem yang sedang berjalan serta 

data-data yang dibutuhkan dalam 

pembuatan website. 

b. Studi Pustaka 

 Studi putaka digunakan 

penulis sebagai metode pengumpulan 

data dengan menggunakan buku-

buku atau literatur sebagai bahan 

referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang menjadi objek 

penelitian penulis. 

2. Pembangunan Sistem 

 Metode pembangunan sistem 

yang digunakan untuk membangun 

sistem yang baru menggunakan 

model waterfall. Pembangunan 

sistem terdiri dari tahapan analisis 

sistem, perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem. 

a. Analisis Sistem 

 Tahapan analisis sistem 

bertujuan untuk memahami sistem, 

mengetahui kekurangan sistem dan 

mengetahui kebutuhan sistem. Pada 

tahapan analisis ini terdiri dari 

analisis kebutuhan fungsional dan 

analisis kebutuhan non-fungsional. 

1) Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Analis fungsional 

menggambarkan apa yang 

seharusnya dilakukan pada sistem 

baru yang akan dibangun. Sistem 

baru yang akan dibangun 

mempunyai fungsi mampu : 



 

 

1. Proses login admin untuk 

masuk kehalaman admin. 

2. Pengelolaan data admin 

meliputi menambah admin, 

mencari, menonaktifkan / 

mengaktifkan, mengubah dan 

menghapus. 

3. Pengelolaan data customers 

meliputi mencari customers, 

menonaktifkan / 

mengaktifkan, mengubah 

password dan melihat profil.  

4. Pengelolaan kategori produk 

dan kategori artikel meliputi 

penambahan, menonaktifkan 

/ mengaktifkan, mengubah 

dan menghapus. 

5. Pengelolaan produk, artikel, 

jasa pengiriman dan jasa 

pembayaran meliputi 

menambah, menonaktifkan / 

mengaktifkan, mengubah dan 

menghapus. 

6. Pengelolaan pemesanan dan 

konfirmasi yang sudah 

dilakukan customers meliputi 

mengubah status pemesanan 

dan melihat detail 

pemesanan. 

7. Pengelolaan customers yang 

menghubungi admin melalui 

form contact us. 

8. Pengelolaan laporan meliputi 

pencarian laporan pemesanan 

berdasarkan tanggal dan 

dapat melakukan unduh 

laporan. 

9. Pengelolaan SMS meliputi 

pengiriman pesan kebanyak 

nomor, pesan masuk dan 

pesan keluar. 

2) Analisis Kebutuhan Non-

fungsional 

 Analisis non-fungsional 

menggambarkan keadaan sistem 

yang ada pada toko Orange Solo 

Camera, diantaranya perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak 

(software) dan pemakai (brainware). 

b. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem 

merupakan tahapan selanjutnya 

dalam pembangunan sistem. 

Perancangan sistem meliputi 

pemodelan sistem, perancangan 

database dan perancangan menu. 

1) Pemodelan Sistem 

 Pemodelan sistem yang 

digunakan untuk membangun sistem 

menggunakan UML yang terdiri dari 



 

 

use case, diagram use case, diagram 

activity, diagram class, scenario dan 

diagram sequence. 

a) Use Case 

 Use  case menggambarkan 

external view yang akan dibuat. 

Dalam perancangan sistem yang baru 

terdapat 3 aktor serta use case yang 

nantinya akan disediakan.  

1. Aktor admin mempunyai semua 

hak akses sebagai admin seperti 

mengelola admin, pelanggan, 

kategori produk, produk, jasa 

pengiriman, metode pembayaran, 

pemesanan, konfirmasi, laporan, 

kategori artikel, kontak admin, 

SMS, login dan logout. 

2. Aktor pelanggan mempunyai hak 

akses sebagai pelanggan seperti 

registrasi, profil, melakukan 

pemesanan, konfirmasi 

pembayaran, record pemesanan, 

artikel, komentar artikel, hubungi 

admin, polling, login pelanggan 

dan logout pelanggan. 

3. Aktor User biasa hanya dapat 

mengakses registrasi, login, 

melihat produk, melihat artikel, 

menghubungi admin dan polling.  

b) Diagram Use Case 

 Diagaram use case yang 

terbentuk untuk menggambarkan 

sistem dari sisi pengguna terlihat 

pada gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram use case sistem

 

2) Perancangan Database 

Perancangan database diuraikan 

menggunakan TIC (Table Instance 

Chart) . Aturan penggunakan TIC 

dapat dilihat pada tabel 1. 



 

 

Tabel 1. Table Instance Chart 

Simbol Keterangan 

PK Primary Key 

FK  Foreign Key 

FK1, 

FK2 

Dua FK di dalam table 

yang sama 

FK1, 

FK2 

Dua kolom dalam FK 

komposit yang sama 

NN Kolom NOT NULL 

U Kolom UNIQUE 

U1, U2 Dua kolom yang 

kombinasinya UNIQUE 

 

c. Desain Menu 

 Desain menu merupakan 

gambaran umum terhadap tampilan 

pada sistem yang baru meliputi 

halaman backend, frontend, dan 

frontend ketika sudah login.  

1) Halaman Backend 

 Halaman backend merupakan 

halaman dimana admin akan 

mengelola website. Pada gambar 4 

adalah rancangan tampilan menu 

admin ketika sudah login.  

Back End

Dashboard

Admin

Customers

Categories

Products

Shipping

Payment

Orders

Confirmation

Reports

Categories 
Article

Article

Contact Us

SMS

How to order

Payment

Shipping

Send SMS

Outbox SMS

Inbox SMS

Sent Items

 

Gambar 4. Desain tampilan menu 

admin 

2) Halaman Frontend 

 Halaman frontend merupakan 

halaman publik yang akan dilihat 

pengunjung. Pada gambar 5 adalah 

rancangan tampilan menu halaman 

publik ketika belum login.  
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Home

Special

How to order

Payment

Shipping

Contact Us

Login

Categories

Categories 
Article

 

Gambar 5. Desain tampilan menu 

publik 

d. Pembuatan Sistem (Coding) 

 Setelah melakukan tahapan-

tahahap yang sudah diuraikan maka 

tahapan selanjutnya pembuatan 

sistem. Tahapan pembuatan sistem 

secara umum meliputi: 

a. Install Xampp pada komputer 

yang digunakan sebagai 

webserver localhost. 

b. Membuat database dan 

memasukan tabel database yang 

sudah dirancang. 

c. Pembuatan kode program 

menggunakan framework 

codeigniter. 

d. Memasukan data-data yang 

diperlukan. 

 

e. Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem diperlukan 

untuk mengetahui apakah software 

yang telah dibuat sesuai dengan 

funginya. Pada tahapan pengujian 

sistem menggunakan metode 

pengujian blackbox. Metode 

blackbox merupakan metode 

pengujian yang memfokuskan pada 

keperluan fungsional terhadap 

software yang telah dibuat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian yang telah 

dilakukan dari tahap pengumpulan 

data, analisis, perancangan, 

pembuatan dan pengujian terhadap 

sistem  menghasilkan aplikasi E-

Commerce dan SMS gateway. Hasil 

dan pembahasan dari penelitian 

digambarkan secara umum  dan 

lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

A. Halaman Utama 

 Halaman utama merupakan 

tampilan yang akan ditampilkan 

pertama ketika user akan 

mengunjungi website dapat dilihat 

pada gambar 6.  



 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan halaman utama

B. SMS Massal 

 SMS massal aplikasi yang 

dikembangkan dari SMS gateway. 

SMS massal dapat digunakan untuk 

mengirim pesan kebanyak nomor 

telepon. Tampilan kirim sms dapat 

dilihat pada gambar 7. 

 



 

 

Gambar 7. Tampilan admin kirim sms 

 

C. SMS Autoreplay  

 Auto replay digunakan untuk 

mengirimkan pesan secara otomatis 

kepengirim. Pengembangan auto 

replay yang digunakan pada aplikasi 

digunakan untuk mengetahui status 

dari pemesanan yang telah dilakukan 

customer. Tampilan balas otomatis 

dari sistem dengan status pemesanan 

belum melakukan pembayaran dapat 

dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Pesan balasan dari 

sistem 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Aplikasi E-Commerce telah dapat 

dibangun pada toko Orange Solo 

Camera. 

2. Aplikasi SMS gateway telah dapat 

dibangun untuk memberikan layanan 

tambahan kepada konsumen. 

B. Saran 

 Hasil penelitian yang sudah 

dilakukan penulis masih mempunyai 

beberapa kekurangan. Saran penulis 

untuk mengembangkan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan 

diataranya : 

1. Tampilan website lebih 

diperbagus sehingga menarik 

pengunjung untuk membeli. 



 

 

2. Pembuatan laporan dapat 

dikembangkan untuk dapat 

diunduh dalam format word dan 

pdf. 

3. Menambahkan fasilitas untuk 

membandingkan produk yang 

satu dengan yang lainya 

berdasarkan spesifikasi atau 

kualitas. 

4. Menambahkan fasilitas rating 

pada produk sehingga dapat 

mengetahui feedback dari 

konsumen terhadap produk yang 

dijual. 

Menambahkan fasilitas berlangganan 

pada website sehingga konsumen 

mendapatkan informasi mengenai 

update terbaru. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arif, Samsul. 2011. “Pembangunan Aplikasi E-Commerce Pada Toko Rumah    

Buku Bandung”.Skripsi. Bandung : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

Universitas Komputer Indonesia. 

Fachrizal, Muhammad Rajab. 2011. “Perancangan Sistem Informasi Pelayanan 

Akademik Dengan Bantuan SMS Di SMA Negeri 22 Bandung”. Skripsi. 

Bandung : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia. 

HM, Jogiyanto. 2005 . “Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis”. Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Maulana, Indra. 2011. “Sistem Infoormasi Geografis Layanan Masyarakat 

Lingkup Kab. Bandung Berbasis Web dan SMS Gateway”. Skripsi. 

Bandung : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia. 

Nugroho, Adi. 2006. “E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia 

Maya ”. Penerbit Informatika, Bandung. 

Sakur, Stendy B. 2010. “PHP 5 Pemrograman Berorientasi Objek – Konsep & 

Implementasi”. Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Saputra, Agus. 2011. “Step By Step Membangun Aplikasi SMS dengan PHP dan 

MySQL”. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta. 

Tarigan, Daud Edison. 2011. “Membangun SMS Gateway Berbasis Web Dengan 

Codeigniter”. Penerbit Lokomedia, Yogyakarta. 

Putra, Novan Adhitya. 2011. “Pembangunan Aplikasi E-Commerce Di Rinashoes 

Bogor”. Skripsi. Bandung : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

Universitas Komputer Indonesia. 

Putri, Astryd Dhinya. 2011. “Pembangunan Aplikasi E-Commerce Mengguankan 

Framework Codoigniter Pada Galeri Kerudung Az-Zahra 

Surakarta”.Tugas Akhir. Surakarta : Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 



 

 

Riyanto. 2011. “Membuat Sendiri Aplikasi E-Commerce dengan PHP dan Mysql 

menggunakan Codeigniter dan Jquery”. Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Widodo, Prabowo Pudjo & Herlawati. 2011. “Menggunakan UML”. Penerbit 

Informatika, Bandung. 

 


