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BAB I 

PENDAHULUAN 

/ 

1.1 Latar Belakang 

Server Pulsa Global Bangka adalah sebuah server berupa perangkat 

komputer yang terhubung dengan jaringan yang menyediakan pulsa.Server Pulsa 

Global Bangka berlokasi di Jl. Trem No.128 Kel. Keramat Kec. Rangkui Kota 

Pangkal Pinang. Server Global Bangka memulai usahanya sejak tahun 2012. 

Server Pulsa Global Bangka awal memulai usahanya dengan join bersama server 

di daerah Koba setelah beberapa tahun kedepan mendapatkan keuntungan yang 

lumayan, owner Server Global Bangka memilih untuk menjalankan usahanya 

sendiri dan mengembangkannya dengan karyawan-karyawannya. 

Seiring berjalannya waktu Server Pulsa Global Bangka kini dikenal di 

berbagai daerah terutama di Bangka Selatan yang hampir semua reseller-nya dari 

daerah sana dan masih banyak terdapat di daerah-daerah lain seperti 

Pangkalpinang, Muntok, Belinyu, Sungailiat, dan masih banyak yang lainnya. Dan 

Server Pulsa Bangka memiliki agen di setiap daerah nya yang mana disini 

memudahkan untuk reseller yang mau ikut gabung berjualan pulsa. Sebelum 

menjadi reseller ataupun agen harus memberitahukan ke owner ataupun customer 

service Server Pulsa Global Bangka. 

Untuk harga penjualan agen dan reseller memiliki perbedaan harga, harga 

jual agen pulsa untuk pulsa telkomsel yang 5000 = Rp.5850 dan reseller pulsa 

telkomsel 5000 = Rp. 5900. Setiap provider kartu pedana baik itu Telkomsel, Axis, 

XL, 3, Indosat, Smartfren, tentu berbeda-beda karena pihak Server Pulsa Global 

Bangka menjualnya berbeda. Setiap hari harga bisa berubah, semua tergantung dari 

pihak provider-nya, ada yang menurun dan ada juga yang mengalami kenaikan 

yang sangat tidak masuk akal. Sebelum melakukan transaksi jual pulsa para agen 

dan reseller melakukan pengisian saldo dengan cara menghubungi whatsapp 

owner atau customer service Server Pulsa Global Bangka yang berada diluar 

wilayah Pangkalpinang dan untuk wilayah pangkalpinang bisa menghubungi 
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whatsapp owner atau customer service Server Pulsa Global Bangka dan bisa juga 

langsung ke lokasi untuk bayar. 

Server Global Bangka Cellular ini masih banyak belum di ketahui oleh 

masyarakat di Bangka belitung yang mengakibatkan masih terjangkau para Agen 

dan reseller yang mendaftar dan berlangganan. Proses bisnis server melalui sosial 

media seperti SMS, Whatsapp, Telegram, dapat menyebabkan kebocoran data, 

chatting yang mudah terhapus, penumpukkan data, kurang aman karena akun 

reseller mudah di hack. Sehingga proses kurang efektif dan merugikan jika 

kesalahan tersebut terjadi, pemasaran belum terlalu luas karena pemasarannya 

melalui sales, chat whatsapp, telegram, dan facebook. 

Dari berbagai gambaran masalah yang telah dijelaskaan diatas, untuk 

mengatasi masalah tersebut ditemukan solusi yaitu dengan mendesain sebuah 

sistem informasi yang berbasis website yang nantinya dapat digunakan dengan 

mudah oleh agen dan reseller dalam mendapatkan informasi dan memudahkan 

dalam transaksi jual beli pulsa. Dan metode yang dipakai dalam men-design sistem 

ini yaitu dengan menggunakan metode RAD (Rapid Application Development), 

dimana metode rapid application development adalah metode yang menekankan 

pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototype, iterasi, dan 

feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa 

dikembangkan dan di perbaiki secara cepat.  

Permasalahan   diatas   mendorong   penulis   untuk   membuat sebuah 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pemasaran Server Pulsa Global 

Bangka Cellular Pangkalpinang Berbasis Web Dengan Model Rapid 

Application Development (RAD) ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang, 

berikut ini rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana membuat sistem yang memudahkan agen atau reseller untuk 

mengetahui kenaikan atau promo harga? 

2. Bagaimana mendesain sistem informasi pemasaran Server Pulsa Global 

Bangka berbasis web yang memudahkan agen atau reseller dalam 

penggunaannya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang akan di teliti pada rumusan masalah di atas, 

maka perlu melakukan pembatasan masalah, agar penelitian yang di lakukan lebih 

terarah, jelas serta tidak terlalu luas. Dengan demikian memudahkan untuk di 

pahami dan terhindar dari kesalahpahaman tentang masalah yang di teliti. Berikut 

adalah batasan masalah pada penelitian ini :. 

1. Sistem yang di bangun tidak membahas pengembalian saldo pulsa jika  

terjadi pembatalan Ketika saldo pulsa di transfer ke member. 

2. Sistem yang di bangun tidak membahas pembatalan jika nomor tujuan 

yang di berikan member salah atau terblokir. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Sistem informasi pemasaran yang dibuat untuk memudahkan agen dan 

reseller secara online sehingga dapat mengetahui kenaikan atau promo 

harga 

2. Sistem Informasi pemasaran yang di desain sebagai alat media penjualan 

agar menjangkau ke seluruh masyarakat serta memberikan pelayanan 

pemesanan saldo dan voucher pulsa untuk memudahkan menjadi agen 

atau reseller tanpa harus ribet datang ketempat 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermanfaat bagi agen atau reseller yang tidak perlu lagi 

datang ketempat untuk melakukan pemesanan saldo. 

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi admin dalam mengelola data agen 

atau reseller dari pemesanan hingga dalam proses perekapan laporan 

pemesanan. 

3. Penelitian ini bermanfaat bagi agen atau  reseller agar mendapatkan 

pelayanan yang maksimal, serta informasi yang didapatkan menjadi lebih 

detail dan jelas mengenai penjualan dan pembayaran. 

4. Penelitian ini bermanfaat bagi Server Pulsa Global Bangka dalam 

penjualan dan juga meningkatkan transaksi jual beli guna meningkatkan 

omset penjualan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, rancangan sistem aplikasi ini secara 

keseluruhan dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran sub bab sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang secara umum, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penulisan, dan 

Sistematika Penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan bab. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas, teknik analisis yang digunakan, dan teori-teori yang berkaitan 

dengan bahasa pemorgraman yang digunakan.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai model pengembangan sistem yang 

menggunakan model RAD, metode pengembangan sistem yaitu metode 

berorientasi objek, dan alat pengembangan sistem yaitu UML (Unified 
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Modelling Language): activity diagram, use case diagram, package 

diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang sejarah, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis 

proses pengembangan aplikasi yang meliputi Proses Bisnis, Activity Diagram, 

Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Indentifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Package Diagram, Class Diagram, Deployment Diagram, 

Sequence Diagram, ERD (Entity Relationship Diagram), Tranformasi ERD ke 

LRS, LRS (Logical Record Structure). 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan dan saran mengenai 

sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dirancang. 

 


