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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi berbasis jaringan dan telekomunikasi dapat diterapkan dalam dunia percetakan, salah satu aspek yang menunjang didalamnya adalah implementasi dari SMS (Short Message Service).
SMS (Short Message Servis) adalah sebuah layanan yang disediakan oleh berbagai operator GSM (Global  System for Mobile Communication). Teknologi ini memungkinkan seseorang dapat melakukan pengiriman pesan singkat berupa alphanumeric dari satu handphone ke handphone lain. Kegunaan lain dari SMS adalah dapat dipakai untuk mengakses informasi seputar percetakan seperti pembayaran, tanggal jadi cetakan, dan lain sebagainya.
Aplikasi ini dibangun agar pelanggan dapat lebih memanfaatkan hadirnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi) dalam hal telekomunikasi, kecepatan akses informasi kepada pihak percetakan, dan meminimalkan finansial dari pelanggan ketika ingin mendapatkan informasi dari pihak percetakan dan dapat merasakan sebuah fasilitas yang baik dari pihak percetakan. Dengan aplikasi ini pelanggan hanya tinggal mengirim SMS yang berisi format yang disertai nomor nota pemesanannya dan secara otomatis pelanggan akan mendapat SMS balasan yang berisi informasi atas cetakannya seperti detail sisa pembayaran ketika pembayaran dilakukan secara kredit.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada diatas, yang menjadi pokok permasalahan diatas adalah bagaimana cara kerja sistem dari aplikasi manegemen yang digunakan dalam mengolah data-data percetakan sehingga dihasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak percetakan ataupun pihak pelanggan, kemudian dari segi server bagaimana cara menerima, mengelola, dan mengirim kembali pesan SMS secara otomatis dari data yang telah terproses dari aplikasi managemen percetakan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis mencoba untuk mengembangkan sebuah program aplikasi yang dapat melakukan perkerjaan seperti yang sudah disebutkan diatas.

Ruang Lingkup
Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam pembuatan aplikasi ini adalah mengolah data-data menegemen percetakan dan pemesanan cetak serta sistem sms gateway seperti :
	Data kertas, transaksi (pembelian, pembayaran, penjualan) kertas secara tunai maupun kredit, data barang, transaksi (pembelian, pembayaran, pengeluaran) barang secara tunai maupun kredit, data karyawan, data pelanggan, data pemesanan cetak, data order cetak, dan data pembayaran pemesanan secara tunai maupun kredit.
	Sistem SMS Gateway hanya dapat melakukan autorespon atau SMS balik secara otomatis apabila format SMS informasi yang diminta sesuai dengam format yang sudah ditentukan yaitu: pembayaran<spasi>no_pemesanan_cetak, finishing<spasi>no_pemesanan_cetak,detail<spasi>no_pemesanan_cetak#kode_pelanggan, hasil autorespon aplikasi SMS Gateway yang dikirimkan pada pelanggan adalah informasi berupa : nama pelanggan atau instansinya, nama cetakan, tanggal selesai cetakan, status pembayarannya, total pembayaran, detail pembayaran yang telah dilakukan ketika pembayaran berstatus kredit, serta sisa pembayaran.

Pencarian informasi hanya menggunakan key search berupa nomor nota pemesanan dan kode_pelanggan.

Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan SMS Gateway Untuk Data Pemesanan PT.Empat Putera Mandiri Joglo Technoprint adalah membangun sebuah sistem yang dipergunakan oleh percetakan dengan memberikan fasilitas-fasilitas bagi pihak percetakan maupun pelanggan sehingga dapat memberikan nilai pelayanan lebih dari aspek sistem dan teknologi.

