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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini dengan kemudahan akses internet 

dan ketersediaan perangkat  teknologi informasi, kini lebih mudah membaca 

informasi atau berita dalam format elektronik karena bisa diakses dimanapun 

dengan koneksi internet.  Seiring  dengan  pertumbuhan  pengguna  dan  jasa  

layanan  berbasis telepon  seluler  (ponsel)  di  Indonesia,    maka peluang  usaha    

dibidang    penjualan  pulsa  handphone  menjadi  peluang besar bagi  banyak  

kalangan,    deposit pulsa elektrik dan kuota dimana terdapat komponen  upline  

dan downline  sebagai pelaku utama bisnis dibidang ini. Saat ini satu-satunya 

perangkat yang digunakan untuk bertransaksi dan berkomunikasi antar  upline  

dengan  downline  hanya melalui pesawat handphone,  walaupun secara teknologi 

pesawat handphone masa kini telah dapat memenuhi kebutuhan para bisnis  

deposit  pulsa elektrik dan kuota namun belum ada alat bantu atau penunjang 

selain menggunakan  handphone.  Sistem transaksi deposit pulsa ini bertujuan 

untuk membangun sebuah  website  yang berisi tentang penawaran transaksi pulsa 

melalui deposit dan menjadi media komunikasi antara  upline  dan  downline,  

membantu dalam mempromosikan produk yang ditawarkan Mandiri Cell dan 

memperluas jaringan deposit pulsa elektrik dan kuota pada Mandiri Cell. 

Mandiri Celluler Adalah dealer pusat distribusi voucher pulsa elektrik one 

chip all operator terlengkap, tercepat, terpercaya dan sudah teruji keberadaannya 

http://fc-smart.net/
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yang beralamat Di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, lampung adalah 

dealer voucher pulsa elektrik all operator layanan kami meliputi seluruh provider 

seluler seperti : Mentari, Indosat IM3, Simpati, AS, XL, Telkom Flexi, Fren, Esia, 

Ceria, Smart, Axis, Three StarOne, dan Hepi. 

 

 Dalam hal ini penulis melihat bahwa masih sistem atau data laporan transaksi  

mengalami kesulitan dalam memantau jumlah depositnya. Masalah ini juga terjadi 

pada Mandiri Cellular. Member-member Mandiri Cellular masih banyak yang 

kehabisan deposit, sehingga member tidak bisa transaksi isi ulang pulsa tronik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan aplikasi informasi deposit pulsa 

berbasis web menggunakan bahasa pemrogramman PHP di Mandiri Cellular agar 

dapat membantu agen pulsa dalam memantau depositnya.   

 

Menurut (Anis, 2014) Yang dimaksud deposit pulsa Elektrik adalah 

merupakan dana yang akan di gunakan untuk membeli pulsa elektrik, dan deposit 

pulsa tersebut tersimpan dalam bentuk SALDO di HP Anda ( saldo deposit pulsa), 

akan tetapi deposit pulsa ini TIDAK dalam bentuk PULSA, yang artinya terpisah 

dengan Pulsa yang anda gunakan pada handphone.”  

 

Menurut (Denis Alan, 2012) pengembangan sistem berarti menyusun sistem 

baru untuk mengganti sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-

bagian tertentu dalam sistem lama. Metode yang digunakan dalam pengembangan 

sistem yaitu dengan siklus klasik/air terjun (Waterfall) dengan tahapan-tahapan 

yang terdiri dari Survei Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem, Pembuatan 

Sistem, Implementasi Sistem dan Pemeliharaan Sistem. Dalam metode air terjun 
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setiap tahun harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan 

ke tahap berikutnya untuk menghindari terjadinya pengulangan tahapan. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam perancangan sistem 

ini adalah Waterfall Model. Metode ini direkomendasikan untuk projek yang 

sederhana dan memiliki permintaan yang sangat jelas. Waterfall model terdiri dari 

beberapa tahap yaitu Perencanaan sistem, Anlisis kebutuhan, Desain, Pengkodean, 

dan Pengujian (Yudie Irawan, 2015). Berdasarkan hasil dari metode tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem perlu diperbaharui dengan membuat sistem 

transaksi deposit pulsa dan kuota pada Mandiri Cell Bandar Lampung. 

 

Tujuan menggunakan metode pengembangan sistem ini yaitu metode ini 

mudah dipahami dan mudah digunakan karena memiliki konsep linier-sequntial 

life cycle model. Konsep linier-sequential life cycle model adalah metode yang 

digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi, yaitu suatu proses 

standar yang diikuti untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk 

menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem 

informasi. Kelebihan model waterfall itu sendiri merupakan model 

pengembangan terstruktur, setiap fase dapat diimplementasikan dengan 

dokumentasi yang detail dari fase sebelumnya, dan aktivitas pengujian dapat 

dimulai diawal proyek sehingga mengurangi waktu proyek.  

 

Solusi dari masalah diatas yaitu dengan adanya sistem transaksi deposit 

pulsa dan kuota pada Mandiri Cell Bandar Lampung khususnya dibagian admin 

dan member dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan kertas yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prose
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berlebihan, bisa hemat biaya, hemat waktu, efeisiensi tempat, serta aman untuk 

penyimpanan informasi, dan lebih mudah berbagi dokumentasi informasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka timbul permasalahan yaitu :  

1.  Bagaimana merancang sistem informasi transaksi deposit pulsa dan kuota   

berbasis web pada Mandiri Cell Bandar Lampung? 

2.  Bagaimana membuat sistem informasi transaksi deposit pulsa dan kuota 

berbasis web pada Mandiri Cell Bandar Lampung agar memudahkan 

member dalam melakukan transaksi pemesanan deposit pulsa?   

1.3.   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.  Sistem ini dirancang hanya untuk pemesanan transaksi deposit pulsa dan  

quota yang dilakukan oleh member secara online. 

2.  Sistem ini dirancang hanya untuk pencarian data transaksi dan laporan 

dengan cara melihat diwebsite secara online. 

   3.   DataBase yang digunakan untuk penyimpanan data adalah My SQL dan  

bahasa pemrograman PHP. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

   1. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem pemesanan transaksi 

deposit pulsa untuk memudahkan Mandiri cell dalam pencarian data 

member dan transaksi Bandar Lampung.  

2. Untuk memudahkan proses pencarian data member dan data transaksi 

dalam transaksi web online pada Mandiri Cell Bandar Lampung. 

1.5  Manfaat Penelitian 

         1. Memudahkan Mandiri Cell Bandar Lampung dalam melakukan transaksi 

pemesanan transaksi deposit pulsa dan quota. 



5 
 

 
 

2. Dapat menyimpan dan menjaga data transaksi dan laporan tersebut dalam 

jangka waktu yang lama agar tetap dapat diperlukan kembali oleh 

Mandiri Cell Bandar Lampung. 

1.6  Sistematika Penulisan  

 

        Adapun  sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

 

    Dalam bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, serta ruang lingkup studi 

sehingga permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang dari 

judul yang telah dibuat. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 

    Dalam bab ini mencakup uraian pemecahan  masalah  secara teoritis yaitu 

teori-teori yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan konseptual yang 

menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari kesimpulan teori yang 

merupakan penyelesaian dengan topik dan fokus kajian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

     Dalam bab ini dijelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan metode pengumpulan data, perancangan sistem dan pengujian 

sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

     Pada bab ini membahas tentang bagaimana merancang sistem informasi. 

yang terdiri dari Data base dan Relasi yang digunakan, Desain Menu Utama 

Program yang dirancang dengan Use Case. 
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BAB  V   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                Dalam bab ini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan 

SistemInformasi Online dengan menguraikan persiapan-persiapan teknis sebelum 

menguji sistem serta menampilkan hasil dari sistem informasi tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya dan 

saran yang diberikan pada instansi  atau perusahaan sebagai masukan yang 

sifatnya membangun. 
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