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ABSTRAK 

 
Pulsa adalah alat satuan perhitungan biaya telepon. Dalam hal ini pulsa berfungsi sebagai satuan 

perhitungan biaya telepon. Pada era saat ini, keutuhan terhadap pulsa semakin meningkat di karenakan 

saat ini hampir setiap orang memegang telepon genggam, sehingga banyak provider telekomunikasi 

saling bersaing dan mempermudah pelanggannya untuk berkomunikasi antara satu dengan yang 

lainnya. Untuk pembelian pulsa sendiri hanya terdapat di toko-toko ponsel atau biasa di sebut dengan 

konter, dan ada di beberapa wilayah yang belum atau tidak ada toko ponsel terdekat. 

E-commerce saat ini sudah banyak di gunakan sebagai sarana penjualan secara online akan 

tetapi banyak kekurangan dan kelemahan terutama dalam hal keamanan transaksi. Tapi juga banyak 

keunggulan diantaranya memperluas pemasaran, menghemat waktu dan biaya. 

Pengisian pulsa dapat di lakukan dengan banyak cara, salah satu cara yang di gunakan pada 

sistem ini adalah pembeli dapat mengisi pulsa dengan cara akses website pengisian pulsa dengan web 

broswer, dalam penggunaannya member harus login terlebih dahulu sehingga keamanan lebih 

terjamin. Dalam pengisian pulsa, member harus memiliki jumlah saldo yang cukup untuk dapat 

mengisi pulsa. Nominal pulsa yang di tawarkan sesuai dengan nilai yang provider tawarkan. 

Dengan adanya sistem E-commerce  voucher pulsa multi operator di harapkan dapat 

mempermudah member dalam mengisi pulsa dengan tanpa harus ketik kode agen dan kode pulsa. 

Dalam penggunaanya diharapkan dapat memperluas pemasaran, menghemat waktu dan biaya pada 

toko Surgo Cellular. 

 

KATA KUNCI  : E-Commerce, Voucher Pulsa Multi Operator, SMS Gateway 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan 

teknologi khususnya pada teknologi 

informasi. Hampir setiap orang memiliki 

alat komunikasi atau biasa disebut dengan 

ponsel sebagai alat berkomunikasi atau 

bertukar informasi. Dengan alat 

komunikasi tersebut seseorang 

mendapatkan info dari orang tertentu 

dengan tujuan tertentu. Dalam 

penggunaannya ponsel atau handphone 

terdapat komponen penting, yaitu pulsa. 

Pulsa di sini termasuk uang untuk dapat 

berkomunikasi yang di sediakan oleh 

operator seluler. 

Pengecer atau counter pulsa 

merupakan salah satu unit usaha yang 

menghubungkan antara Konsumen dengan 

distributor pulsa. Karena komunikasi 

dirasakan sebagai kebutuhan dalam 

aktivitas sehari-hari, oleh karena itu 
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sebagian orang besar memanfaatkan HP 

sebagai media komunikasi.  

Dengan prospek menjalankan usaha 

itu, karena itu bermunculan layanan 

penyedia Server pulsa elektronik 

(distributor) yang membantu melawan 

dalam akan bisnisnya. Setiap Server pulsa 

menawarkan berbagai harga produk antara 

satu Server dengan Server pulsa lainnya, 

sehingga bermunculan variasi harga pulsa 

yang datang kepada counter. Pulsa 

elektronik pemrosesan transaksi ini 

memanfaatkan media SMS untuk 

melakukan transaksi pada counter / 

pengecer menuju ke Pulse Server. Oleh 

karena itu setiap counter / pengecer harus 

memahami format perintah berbentuk 

prasasti SMS yang telah ditetapkan oleh 

Server Pulsa yang di proses secara manual. 

Pemrosesan dengan sistem informasi saat 

ini di tabel 4VR1.Cell secara manual, oleh 

karena itu 4VR1.Cell membutuhkan 

komputer information base sistem untuk 

menyimpan data, mengolah dan 

melakukan transaksi inlay pulsa yang 

dapat digunakan untuk lebih dari satu pulsa 

penyuplay (Server pulsa).
[4]

 

Pada toko Surgo Celuller pada saat 

ini masih menggunakan sistem tulis yaitu 

dengan cara menulis pada kertas penjualan 

harian dan masih belum terorganisir, 

sehingga banyaknya penumpukan kertas 

dan sangat sulit untuk memilah-milah data. 

Dengan sistem tulis pemilik toko juga 

harus mengecek data transaksi di toko 

tersebut secara rutin agar mengetahui 

jumlah transaksi penjualan pulsa.  

Untuk memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut adalah dengan 

adanya penataan laporan transaksi tersebut 

dilakukan dengan cara membangun sebuah 

aplikasi “Rancang Bangun E-Commerce 

Voucher Pulsa Mutli Operator”. 

 

II. METODE 

Metodologi Penelitian yang 

digunakan dalam penulisan proposal ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian saya 

menggunakan pendekatan secara 

kwantitatif secara langsung dan terbuka. 

Teknik penelitian yang saya gunakan 

yaitu teknik penelitian pengembangan / 

rekayasa teknlogi informasi penjulan 

secara online. Dengan begitu membuat 

pemilik usaha berminat untuk 

memasarkan produknya secara online. 

2. Prosedur Penelitian 

Langkah – langkah atau tahapan – 

tahapan kegiatan penelitian ini adalah  

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan literatur, katalog-

katalog yang ada kaitannya dengan 

judul penelitian. 
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b. Observasi 

Melakukan observasi untuk mencari 

masalah yang mungkin terjadi, 

mencari solusi untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan membangun 

suatu aplikasi. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak toko terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

3. Waktu Penelitian 

Tabel 1.1 Waktu penelitian 

Kegiatan

Bulan

Minggu Ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Pengumpulan 

data dan 

Informasi

2 Perancangan 

Database

3 Perancangan 

Website

4 Implementasi 

dan percobaan

7

Waktu

No 2 3 4 5 6

 

4. Kriteria Penguji 

Kriteria pengujian yang saya sepakati 

dengan pihak toko diantaranya  ialah : 

a. Desain Antar Muka  

b. Validasi Transaksi 

c. Kemudahan dalam transaksi 

d. Efektifitas Website 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berikut adalah rincian tabel – tabel 

 

 

 

 

1. Tabel Member 

Kolom Jenis 

username Varchar (10) 

password Varchar (10) 

nama Varchar (50) 

alamat Varchar (100) 

nohp Varchar (15) 

email Varchar (50) 

saldo Integer (6) 

 

2. Tabel Trx Pulsa 

Kolom  Jenis  

Id_trx_pulsa Integer (3) 

username Varchar (10) 

nohppul Varchar (15) 

Tgl_trx_pulsa date 

 

3. Tabel Tmp Pulsa 

Kolom  Jenis  

Id_tmp_pulsa Integer (3) 

username Varchar (10) 

nohppul Varchar (15) 

ket Varchar (5) 

 

4. Tabel Trx Saldo 

Kolom  Jenis  

Id_trx_pulsa Integer (3) 

username Varchar (10) 

nominal Integer (6) 

Tgl_trx_saldo date 

 

5. Tabel Tmp Saldo 

Kolom  Jenis  

Id_trx_pulsa Integer (3) 

username Varchar (10) 

nominal Integer (6) 

ket Varchar (5) 
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A. Desain Interface Halaman Home  

 

Pada halaman ini, user dapat 

mengetahui harga setiap nominal 

pulsa. Terdapat juga tombol navigasi 

untuk membuka beberapa menu yang 

dapat di akses user yang belum login 

ke dalam website. Pada saat ini user 

masih belum bisa melakukan transaksi 

pembelian pulsa, karena di sini user 

masih belum login sebagai member. 

 

B. Desain Interface Halaman Login  

 

 

Untuk masuk dalam tampilan ini, 

user tidak diperlukan syarat apapun. 

User yang belum terdaftar dapat 

membuka halaman ini. 

Pada halaman ini disediakan 2 

tombol diantaranya, tombol login dan 

tombol daftar. Tombol login 

digunakan bila user telah terdaftar 

kedalam sistem. Tombol daftar 

digunakan bila user belum terdaftar 

kedalam sistem. 

 

C. Desain Interface Halaman Pendaftaran 

Member  

 

Pada tampilan ini, user yang 

belum terdaftar dapat mendaftarkan 

datanya ke dalam sistem agar dapat 

mengisi pulsa atau menjadi agen pulsa 

di dalam sistem. 

Pada tampilan ini, user diharuskan 

mengisi data dengan lengkap sesuai 

dengan form yang disediakan untuk 

user. Di sini nomor yang di masukkan 

dapat mengisi pulsa melalui sms yang 

di tujukan ke nomor yang digunakan 

server. Sehingga dapat melakukan 

pengisian dengan dua cara, yaitu 

dengan mengisi melalui website dan 

melalui perintah sms ke nomor yang 

telah disediakan ke dalam server. 

 

D. Evaluasi Sistem 

Alur Pendaftaran Member sampai 

dapat mengisi pulsa 

Untuk alur pendaftaran member 

sampai member tersebut dapat mengisi 
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pulsa dimulai dari pendaftaran 

member seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

Pada gambar diatas disediakan 

beberapa field yang harus diisi oleh 

member yang akan di gunakan untuk 

login kedalam sistem. Member baru di 

haruskan mengisi username dan 

password yang tidak sama dengan user 

lain agar sistem dapat mengenali 

masing-masing user yang berbeda. 

Setelah semua form terisi klik daftar, 

maka akan otomatis user terdaftar 

kedalam sistem. Setelah itu username 

dan password dapat dimasukkan ke 

dalam form login. 

 

 

 

Gambar diatas adalah tampilan 

member bila telah login. Pada 

tampilan ini jumlah saldo user / 

member masih kosong / belum bisa 

melakukan transaksi pulsa. Untuk 

dapat melakukan transaksi pulsa, user 

harus mengisi sejumlah saldo terlebih 

dahulu. Untuk mengisi saldo, member 

harus menghubungi admin web 

terlebih dahulu agar saldo dapat 

bertambah. 

 

 

Setelah saldo ditambahkan user 

dapat mengakses tampilan seperti 

Gambar di atas. Pada tampilan ini user 

dapat mengisi pulsa ke semua 

operator, setiap kali mengisi pulsa / 

mengirim pulsa, saldo akan berkurang 

secara otomatis sesuai dengan harga 

nominal pulsa yang telah disediakan 

oleh sistem. 

 

B. Kesimpulan 

1. Bahwa dalam pembuatan 

RANCANG BANGUN E-

COMMERCE VOUCHER 

PULSA MULTI OPERATOR 

harus melalui beberapa langkah, 

diantaranya pengumpulan data 

dari tempat penelitian beserta 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Surya Adi Nugraha |11.1.03.03.0250 
Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

sistem yang sedang berjalan di 

tempat penelitian tersebut agar 

masalah yang di hadapi tempat 

penelitian dapat di analisa dan 

dapat menciptakan sistem yang 

dapat di manfaatkan. 

2. Bahwa setelah data yang di 

kumpulkan untuk membangun 

RANCANG BANGUN E-

COMMERCE VOUCHER 

PULSA MULTI OPERATOR di 

perlukan perancangan alur 

sistem yang akan di terapkan 

pada sistem yang akan di buat. 

3. Bahwa langkah awal untuk 

membuat sistem yang baik, di 

perlukan perancangan alur yang 

sesuai dengan data-data yang 

telah di peroleh guna 

menentukan data-data yang akan 

di pakai dan di olah oleh sistem. 

4. Pada sistem ini di harapkan 

berjalan sendiri atau dengan kata 

lain sistem tanpa harus 

diperintah akan berjalan sesuai 

dengan pemrograman yang di 

terapkan. 

 

C. Saran 

Untuk member yang telah 

terdaftar ke dalam sistem, selalu 

mengecek data member, di karenakan 

kemungkinan masih ada bug dalam 

program tersebut. Serta selalu 

mengecek data transaksi saldo agar 

tidak salah memasukkan atau 

mentrasnfer sejumlah uang ke 

rekening admin. 

Untuk toko/admin di 

haruskan cek selalu data 

transaksi serta data member 

yang terdaftar untuk mengurangi 

hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti kesalahan di dalam 

memasukkan ke beberapa nomor 

handphone yang di masukkan. 
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