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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini telepon selular sudah merupakan barang umum 

yang bagi sebagian orang seakan-akan menjadi barang wajib untuk 

dimiliki, seiring dengan pertumbuhan penggunaan telepon selular 

pertumbuhan penggunaan pulsa juga berbanding lurus dengannya. Hal 

ini menunjukkan bahwa pulsa telepon selular sudah merupakan 

kebutuhan pokok bagi pemilik telepon selular  yang bisa disejajarkan 

posisinya dengan makanan.  

Ini menimbulkan peluang usaha yang menjanjikan serta prospek 

yang panjang. Berdasarkan fakta itulah saya ingin membuat aplikasi 

penjualan voucher dan pulsa elektrik dengan menambahkan beberapa 

gerai penjualan. Masalah utama pada gerai penjualan adalah pada saat 

pembukuan yang masih dengan cara manual yaitu menggunakan 

buku. Dimana pada saat konsumen melakukan transaksi pembelian 

pulsa elektrik, biasanya mereka disodorkan buku dan diminta untuk 

mencatat nomor handphone dan besar pulsa yang mereka inginkan. 

Setelah itu penjual atau karyawan akan menggunakan telepon 

selularnya untuk mengirimkan pulsa dengan cara mengirim SMS ke 

provider yang bersangkutan dengan format penulisan yang telah 

ditetapkan oleh provider tersebut. 
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Maka akan dicoba membuat sebuah “aplikasi penjualan 

voucher dan pulsa elektrik menggunakan Java J2SE, Netbeans 

IDE 6.9 dan MySQL”.  Untuk membantu mengatasi kekurangan pada 

transaksi penjualan dengan cara manual seperti pencatatan transaksi 

yang masih dilakukan dengan cara manual yaitu penggunaan buku, 

pengetikan format sms yang ditentukan provider dengan cara menulis 

manual pada telepon selular yaitu dengan menggunakan metode 

penggunaan computer yang dihubungkan dengan telepon selular 

menggunakan kabel data, dimana untuk melakukan transaksinya, 

karyawan atau penjual hanya memasukkan data yang terdapat pada 

aplikasi penjualan pulsa elektrik melalui computer dan setelah itu 

aplikasi secara otomatis yang akan mengirim SMS kepada provider 

berupa kode format sesuai prosedur yang ditentukan provider. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan dalam menyusun skripsi 

adalah bagaimana membuat rancangan aplikasi penjualan voucher dan 

pulsa elektrik menggunakan Java J2SE, Netbeans IDE 6.9 dan MySQL.  

1.3 Ruang Lingkup 

Dengan banyaknya aspek dalam pembuatan aplikasi dengan 

menggunakan java dan MySQL, maka perlu dilakukan pemberian 

batasan-batasan masalah yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan 

dalam pembahasan aplikasi yang dibuat. Adapun batasan-batasan 

masalah dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu sebagai berikut :   
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1. Pembuatan aplikasi membahas tentang tampilan form yang dibuat 

seminimalis mungkin sehingga aplikasi dapat dengan mudah 

digunakan pemakainya ( User friendly ).  

2. Aplikasi hanya melakukan transaksi penjualan voucher dan pulsa 

oleh user dan pelanggan counter. 

3. Aplikasi yang dibuat tidak bersifat client-server, sehingga aplikasi 

ini tidak pada jaringan baik local maupun jaringan internet. 

4. Aplikasi ini hanya menangani masalah pengiriman dan penerimaan 

SMS pada system, tidak menangani masalah pada provider. 

5. Aplikasi berbasis Dekstop 

6. Aplikasi dilakukan untuk Agen 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah  membangun sebuah 

aplikasi penjualan voucher dan pulsa elektrik menggunakan komputer 

dan telepon selular yang dihubungkan melalui media kabel data 

sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan 

transaksi dimana pegawai atau pengguna tidak harus mengetik secara 

manual melalui telepon selular atau menghafal kode format penulisan 

yang diajukan oleh provider dan pemberian laporan penjualan dan 

absensi karyawan yang akurat kepada pemilik. 

 

 

 


