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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi yang semakin berkembang telah merubah beberapa aspek yang 

dahulu dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara otomatis. Salah 

satu contoh nya adalah teknologi pengisian pulsa. Teknologi pengisian pulsa atau 

voucher telepon dahulu hanya bisa dilakukan secara manual atau dengan cara 

membeli voucher fisik lalu dengan memasukkan kode voucher dan dikirimkan ke 

nomor layanan pengisian pulsa pada operator yang digunakan, namun saat ini 

teknologi pengisian pulsa dapat dilakukan dengan lebih praktis, yaitu dengan 

sistem isi pulsa elektronik.  

Sistem pengisian pulsa elektronik sendiri dapat dilakukan dengan mengirim 

sms kepada server agen pulsa telepon sellular dengan format sms yang sudah 

ditentukan oleh tiap server. Tiap penyedia server isi pulsa elektronik mempunyai 

format atau kode operator yang berbeda-beda, namun untuk mempermudah dalam 

mengingat format atau kode operator ini, terkadang para penyedia server atau 

agen pulsa elektronik, mempunyai kesepakatan untuk menyamakan format sms 

nya. Selain ditentukan oleh pemilik server, format pengisian via sms tersebut juga 

ditentukan oleh jenis software yang digunakan pada tiap server milik agen pulsa. 

Begitu juga dengan agen pulsa D’Five Reload yang memakai cara tersebut.  

Pengisian pulsa di D’Five Reload yang dilakukan oleh reseller D'Five 

Reload kepada konsumen yang dilakukan dengan cara mengirimkan pesan sms 

berupa perintah dengan format tertentu kepada server terkadang masih sering 

ditemukan kesalahan format, dari beberapa kesalahan tersebut, banyak dijumpai 

yaitu salah memasukkan kode operator karena banyaknya tipe kode operator  dan 

nomor telepon tujuan yang akan diisi pulsa. Penyebab kesalahan tersebut adalah 

reseller kesulitan dalam mengingat format penulisan.  Kesalahan tersebut 

berakibat tidak terkirimnya pulsa pada nomor tujuan dan harus mengulang 

pengiriman sms pengisian untuk server, terkadang juga kesalahan tersbut 

mengakibatkan pulsa terkirim ke nomor tujuan yang salah.  
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Disamping melalui sms, reseller juga dapat melakukan transaksi via Yahoo 

Messenger yang dapat dilakukan secara online apabila reseller berlangganan paket 

data. Yahoo messenger menjadi salah satu alternatif dalam melakukan transaksi 

pulsa. Hal ini menjadi salah satu latar belakang penulis dalam merancang aplikasi 

yang terintegrasi dengan yahoo messenger. 

Selain hal tersebut, reseller yang sebagian besar mahasiswa dan 

menggunakan smartphone android merupakan alasan utama penulis untuk 

membangun suatu aplikasi reseller penjualan pulsa elektronik berbasis android 

yang ditujukan untuk reseller D'Five Reload agar memudahkan dalam melakukan 

transaksi penjualan pulsa kepada konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi reseller penjualan pulsa 

elektronik  menggunakan smartphone pada platform Android ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah : 

1. Menghasilkan Aplikasi Reseller Penjualan Pulsa Elektronik Menggunakan 

Smartphone Pada Platform Android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Aplikasi dirancang untuk platform android 

2.  Aplikasi menampilkan menu penjualan pulsa dan menu pendukung sesuai 

dengan jenis pulsa yang dijual 

3.  Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi client (untuk reseller D’Five 

Reload) 

4. Aplikasi diintegrasikan dengan Yahoo Messenger 
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5. Aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemrograman java android 

6. Aplikasi digunakan pada perangkat mobile berbasis android 

 

1.5 Metodologi  

1.5.1   Studi Litelatur : 

 Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari teori, baik berupa 

buku, jurnal dan tutorial yang membahas tentang teori aplikasi mobile, bahasa 

pemrograman android, dan mobile programming. 

1.5.2   Pengumpulan data : 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data mengenai actor, case dan materi yang dibutuhkan untuk 

membangun sebuah aplikasi penjualan pulsa elektronik pada studi kasus D’Five 

Reload. 

1.5.3  Perancangan dan  Implementasi : 

 Perancangan dan implementasi yang dilakukan untuk membangun sebuah 

aplikasi transaksi pulsa elektronik  berbasis android  antara lain :  

1. Perancangan aplikasi dengan membuat alur diagram 

2. Pembuatan desain interface aplikasi 

3. Penginstallan software pendukung 

4. Perancangan dan pembuatan aplikasi transaksi pulsa elektronik berbasis 

android 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I       Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai Android, Inisiasi android SDK, AVD 

Manager, Eclipse. dan Yahoo Messenger. 
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BAB III     Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi perancangan sistem untuk implementasi aplikasi transaksi pulsa 

elektronik pada platform Android. 

BAB IV     Implementasi dan Pengujian 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 


