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ABSTRAK 

ANDI BACHTIAR. 2010. Aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Mutltiserver 

Berbasis Java 2 Micro Edition (J2ME). Skripsi Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing :                       

Ir. Muhammad Aswin, MT. dan Raden Arief Setyawan, ST., MT. 

Tingginya perkembangan penggunaan gadget dalam bidang 

telekomunikasi, terutama dalam penggunaan telepon seluler. Menyebabkan 

kebutuhan pengguna telepon seluler pun semakin meningkat setiap tahunnya. Hal 

ini menyebabkan pula meningkatnya tingkat konsumtif pengguna telepon seluler 

akan pulsa. Banyak penjual atau pun kios pulsa yang menyediakan layanan isi 

ulang pulsa, baik isi ulang pulsa elektrik, maupun isi ulang fisik. Dengan 

banyaknya kios penjual pulsa, saingan dalam bisnis layanan penjualan pulsa ini 

pun semakin tinggi. Pada tugas akhir ini, akan dibuat sebuah aplikasi berbasis 

Java 2 Micro Edition (J2ME) yang diharapkan bisa meningkatkan sistem kerja 

dan layanan pada saat transaksi penjualan pulsa. 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan beberapa manfaat bagi kios maupun 

penjual pulsa, seperti memberikan kemudahan pada saat transaksi penjualan pulsa, 

serta dapat memberikan keuntungan atau laba yang lebih besar pada penjual pulsa 

dengan teknologi searching data harga pulsa yang diberikan oleh setiap server 

pulsa yang telah terdaftar. 

Kata kunci : Pulsa, Server pulsa. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pesat teknologi informasi di berbagai bidang, serta 

pemanfaatannya telah  dapat dirasakan oleh semua manusia. Teknologi yang dulu 

hanya sebagai mimpi sekarang menjadi kenyataan dan realita dalam kehidupan. 

Dalam dunia telekomunikasi, teknologi seluler menandai bangkitnya gaya 

hidup mobile, gaya hidup yang memungkinkan kita melakukan berbagai aktivitas 

komunikasi baik voice, video, atau data dimanapun dan kapanpun.  

Telepon seluler adalah sebuah piranti yang saat ini bukan hanya digunakan 

sebagai sarana berkomunikasi semata, tetapi juga sebagai sarana hiburan, gaya 

hidup, serta berbagai kebutuhan yang berbasis teknologi. Hal ini ditandai dengan 

adanya penambahan fitur-fitur yang saat ini menjadi trend masyarakat luas, seperti 

adanya fitur multimedia, dan berbagai aplikasi yang dapat mendukung kegiatan 

manusia. Sekarang ini hampir setiap orang memiliki telepon seluler. Telepon 

seluler sudah menjadi suatu kebutuhan setiap orang. Dari tahun ke tahun, 

pengguna telepon seluler selalu meningkat & akan terus meningkat. 

Perkembangan teknologi seluler sekarang ini juga ikut andil dalam 

persaingan bisnis penjualan pulsa, banyak operator telepon seluler bersaing 

menawarkan baerbagai macam keunggulan yang dimilikinya. Hal ini pun tak 

luput dari para pebisnis pulsa untuk bersaing memberikan pelayanan penjualan 



pulsa dengan  berbagai penawaran yang menjadi keunggulan mereka ke setiap 

kostumer.  

Pertumbuhan pelanggan telepon seluler,semakin hari semakin bertambah 

banyak. Sebagai contoh. Akhir tahun 2008 kemarin untuk operator selular 

Telkomsel memiliki pelanggan sebanyak 30-an juta orang, pada tahun ini jumlah 

pelanggannya kurang lebih sudah sekitar 40juta-an. Dengan pertambahan 

pelanggan itu artinya pangsa pasar juga semakin terbuka luas. 

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, jumlah kios penjual pulsa 

ponsel terus tumbuh bak cendawan di musim hujan. Hampir di setiap kios, ruko, 

pasar, perumahan, perkantoran, dan sepanjang jalan selalu saja ada orang-orang 

yang membuka gerai penjualan pulsa ponsel. Bahkan, bukan hal yang aneh jika 

beberapa orang mungkin juga berjualan pulsa elektrik di kantor, kampus, sekolah, 

serta di tempat lainnya. Fenomena ini muncul karena industri ponsel di Indonesia 

memang berkembang sangat pesat. Setiap tahun jumlah pemilik ponsel terus 

bertambah dan sekarang sudah mencapai puluhan juta orang. Mengingat peluang 

pasarnya masih terbuka lebar, operator-operator Telekomunikasi baru juga terus 

bermunculan. Sudah begitu, setiap operator biasanya juga memiliki beberapa 

produk sekaligus. 

Penjualan pulsa elektrik pun sekarang dirasa lebih efisien dibanding 

dengan pejualan pulsa fisik. Penjual pun tidak perlu repot mengeluarkan banyak 

dana dan tenaga  untuk membuka gerai penjualan seperti yang dilakukan dalam 

penjualan pulsa fisik. Masing-masing operator saat ini pun mengembangkan 

sistem pengisian pulsa telepon seluler secara elektrik, hal ini dikarenakan dinilai 



lebih praktis dan tidak memakan biaya banyak serta pendistribusiannya bisa lebih 

cepat dan efisien. Pengisian secara elektrik memberikan solusi bagi penjual pulsa 

dengan penyediaan satu chip all operator. Dengan menggunakan satu chip all 

operator, pengguna produk tersebut bisa mengisikan berbagai macam pulsa 

elektrik ke seluruh operator. Sedangkan penyedia chip tersebut adalah pemilik 

server pengisian pulsa elektrik, dimana permintaan pembelian pulsa elektrik ke 

pemilik server tersebut dilakukan melalui pesan singkat. Pemakain sistem pesan 

singkat ini pun menggukan format penulisan yang harus benar-benar tepat agar 

transaksi dapat dilaksanakan. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dari 

pembuatan aplikasi penjualan pulsa berbasis Java 2 Micro Edition (J2ME) ini.  

Aplikasi penjualan pulsa berbasis Java 2 Micro Edition (J2ME) ini 

memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan transaksi tanpa harus menuliskan 

pesan singkat dengan format yang dirasa kurang  efisien,  serta penjual pun tidak 

harus repot-repot mencari nomor server pulsa tujuan untuk dapat langsung 

mengirim transaksi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang disusun berdasar permasalahan yang tertulis pada 

latar belakang adalah sebagai berikut: 

1) Merancang dan membuat suatu sistem aplikasi yang tepat untuk 

diimplementasikan pada proses transaksi penjualan pulsa 

multiserver. 



2) Merancang dan membuat antarmuka sistem aplikasi penjualan 

pulsa multiserver berbasis java dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java 2 Micro Edition (J2ME). 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

maka permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut : 

1) Pembahasan difokuskan hanya pada pembuatan aplikasi sistem antarmuka 

penjualan pulsa multiserver. 

2) Pembahasan metode pembuatan aplikasi sistem antarmuka penjualan pulsa 

multiserver menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Micro Edition 

(J2ME). 

3) Koneksi antara aplikasi dengan server database menggunakan HTTP 

protokol, dan untuk koneksi antara aplikasi dengan server pulsa 

menggunakan sistem SMS. 

4) Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini 

adalah perangkat telepon seluler dengan platform Java MIDP 2.0. 

5) Perangkat lunak yang digunakan adalah Java 2 SDK(software 

Development Kit), J2ME WTK(Wireless Toolkit), dan SunOne Studio 

Mobile Edition. 

 

1.4 Tujuan 



Tujuan penulisan ini adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi 

sistem antarmuka penjualan pulsa multiserver yang dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java 2 Micro Edition (J2ME). 

1.5 Manfaat 

Diharapkan manfaat yang dapat diperoleh melalui pengerjaan skripsi ini 

adalah: 

a) Bagi Penyusun 

 Penyusun diharapkan dapat merancang aplikasi sistem antarmuka 

penjualan pulsa multiserver menggunakan bahasa pemrograman Java 2 

Micro Edition (J2ME). 

 Memperoleh pemahaman mengenai kelebihan serta kekurangan aplikasi 

yang telah dibuat. 

 Memahami bahwa aplikasi yang telah dibuat adalah hasil pengembangan 

daya pikir manusia, sebagai sumber daya terpenting dalam pembangunan 

sistem. 

 Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari 

sebelumnya, dan serta sebagai pelatiahan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. 

 Menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan. 

b) Bagi Pengguna 



 Memberikan kemudahan pengguna dalam melakukan transaksi 

penjualan pulsa, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

 Memberikan kebebasan pengguna untuk mengatur dan menentukan 

server mana yang dipakai. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:               

BAB I   Pendahuluan 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi pembahasan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II   Dasar teori 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam perancangan dan 

pembuatan aplikasi Portofolio. 

BAB III   Metodologi 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

perancangan dan pengujian sistem. 

BAB IV   Analisis kebutuhan dan Perancangan 

Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem dan kemudian 

merancang hal-hal yang berhubungan dengan analisa tersebut. 

BAB V   Implementasi 



Mengimplementasikan hasil perancangan ke dalam algoritma-

algoritma dan kode-kode program dalam bahasa pemrograman. 

BAB VI   Pengujian 

Memuat proses dan hasil pengujian terhadap sistem yang telah 

direalisasikan. 

BAB VII  Kesimpulan dan Saran 

Memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Teknologi GSM 

Global System for Mobile Communication (GSM) merupakan teknologi 

layanan komunikasi bergerak, yang dipakai di banyak negara. Jaringan GSM pada 

awalnya didesain untuk komunikasi voice. Seiring dengan peningkatan 

penggunaan layanan komunikasi bergerak ini, orang mulai menggunakan telepon 

bergerak mereka untuk mentransmisikan data. Gambar 2.1. merupakan arsitektur 

GSM secara umum. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur GSM 
Sumber : Internet 



Pada gambar 2.1. garis putus – putus menunjukan koneksi internal untuk 

keperluan perawatan, sedang garis yang tidak putus – putus menunjukan transfer 

sinyal komunikasi antara komponen – komponen vital dalam sistem. 

2.2 Pulsa Elektrik 

Pulsa elektrik adalah pulsa dengan cara pengisian memesan deposit pulsa pada 

server kios penjual pulsa maupun langsung pada operator penyedia melalui short 

message service (SMS). 

 

Gambar 2.2. Sistem Penjualan Pulsa 
Sumber : Perancangan 

Bagan diatas menunjukkan struktur sistem penjualan pulsa, konsumen 

membeli pulsa eceran pada kios pulsa atau distributor tingkat akhir secara eceran, 

kemudian penjual meneruskannya dengan sistem pembelian pada server pulsa 



yang telah terdaftar (distributor diatasnuya) atau langsung ke operator pulsa, pulsa 

masuk ke konsumen yang dikirim langsung dari operator penyedia pulsa. 

2.3 Server Pulsa 

Server pulsa adalah distributor penyedia deposit pulsa yang menyalurkan 

deposit pulsa dari distributor / server pulsa diatasnya maupun dari operator pulsa 

secara langsung kepada penjual tingkat akhir, seperti kios pulsa maupun penjual 

pulsa perseorangan. 

2.4 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat 

ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak 

tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari 

aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software di belakang Wikipedia). 

PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, 

ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh 

aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP 

adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain. 

 PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language 

artinya sintaks-sintaks dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan 

oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang 

dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, 

tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server.  



Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari client. 

Dalam hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan 

permintaan ke server (dapat dilihat pada gambar dibawah). Ketika menggunakan 

PHP sebagai server-side embedded script language maka server akan melakukan 

hal-hal sebagai berikut :  

a. Membaca permintaan dari client/browser  

b. Mencari halaman/page di server  

c. Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi 

pada halaman/page.  

d. Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet atau 
intranet.  

 
 
 
 

Gambar 2.3. Diagram Relasi Antar Server Dan Client 
Sumber : Perancangan 

2.5 Basis Data 



Basis data (bahasa Inggris: database), atau sering pula dieja basisdata, 

adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik 

sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan 

untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem 

manajemen basis data (database management system, DBMS). 

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau 

potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari 

jenis fakta yang tersimpan di dalamnya, penjelasan ini disebut skema. Skema 

menggambarkan obyek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara 

obyek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau memodelkan 

struktur basis data: ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model 

yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah 

layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling 

berhubungan dimana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang 

sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan 

antar tabel diwakili denga menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang 

lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih 

eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. 

2.5.1 Peran Basis Data 

Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer, 

karena beberapa alasan, yaitu : 



a. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan dasar dalam menyediakan informasi. 

b. Menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan. Sehingga 

informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

2.6 Java 2 Micro Edition (J2ME) 

Dikenalkan pertama pada JavaOne Conference tahun 1990 oleh Sun 

Microsystems, sebuah pengembangan terbaru dari Java 2 platform, Java 2 Micro 

Edition (J2ME).  Pengembangan Micro Edition ini ditujukan untuk merancang 

sebuah aplikasi yang nantinya dapat digunakan pada perangkat-perangkat mobile 

seperti pagers, cellular phones, dan pocket PC yang telah menggunakan teknologi 

Java. Dimana perangkat-perangkat tersebut memiliki perbedaan karakteristik 

dengan komputer biasa, misalnya kecilnya memori yang dimiliki perangkat-

perangkat tersebut dibandingkan dengan komputer biasa. Pemrograman Java 2 

Micro Edition dapat dibangun pada software NetBeans, salah satu versinya adalah 

NetBeans 5.5. 

2.6.1 Area Kerja NetBeans 5.5 



Area kerja NetBeans 5.5 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 2.4 Area Kerja NetBeans 5.5 

Sumber : Printscreen 

 

Area kerja tersebut terdiri dari : 

a Menu Utama 

Menu utama terletak pada bagian paling atas dari area kerja. Menu utama 

terdiri dari beberapa submenu, antaralain : File, Edit, View, Navigate, 

Source, Refractor, Build, Run, CVS, Tools, Windows, dan Help. 

 
Gambar 2.5 menu utama NetBeans 5.5 

Sumber : Printscreen 
b Toolbar 



Pada menu toolbar ini terdapat ikon-ikon, antaralain : New file, New 

Project, Open Project, Save All, Build Main Project, Clean & Build Main 

Project, Run Main Project, Debug Main Project, dan Attach Debugger. 

 

Gambar 2.6 Menu Toolbar NetBeans 5.5 
Sumber : Printscreen 

c Form Project 

Pada form ini terdapat area untuk menulis listing program yang akan 

dibuat pada area Source, rancangan tampilan pada area Screen Design, 

maupun diagram alur pada area Flow Design. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.7 Tampilan Area Source 



Sumber : Printscreen 
 

 
 

Gambar 2.8 Tampilan Area Screen Design 
Sumber : Printscreen 

 

Gambar 2.9 Tampilan Area Flow Design 
Sumber : Printscreen 

2.6.2 Arsitektur J2ME 



J2ME memiliki komponen-komponen penyusunnya, antaralain adalah 

sebagai berikut: 

 Java Virtual Machine (JVM) 

Komponen ini terdapat pada lapisan configuration berfungsi untuk 

menjalankan program-program Java pada emulator atau handheld devices. 

 Java API (Application Programming Interface)  

Komponen ini terdapat pada lapisan profile merupakan kumpulan 

library untuk menjalankan dan mengembangkan program Java pada 

handheld devices. 

 MIDP (Mobile Information Device Profile) 

Dalam lapisan ini terdapat API Java untuk koneksi jaringan, 

storage, dan user interface. 

2.6.3 J2ME Configuration 

J2ME configuratioan mendefinisikan lingkungan kerja J2ME runtime, 

oleh karena setiap handheld divices memiliki fitur-fitur yang berbeda. J2ME 

configuration ini dirancang yakni menyediakan librari standar yang 

mengimplementasikan fitur standar dari sebuah handheld devices. 

J2ME configuratioan dibagi menjadi 2 kategori: 



 Connected Limited Device Configration (CLDC) 

Kategori ini umumnya digunakan untuk aplikasi Java pada 

handphone semacam Nokia, Samsung Java Phone, PDA, dan Pocket PC. 

Umumnya perangkat-perangkat ini memiliki memori berukuran 160-512 

kilobytes. 

 Connected Device Configuration (CDC) 

Kategori ini umumnya digunakan untuk aplikasi Java pada 

perangkat-perangkat handheld devices dengan ukuran memori paling tidak 

sebesar 2 Megabytes, salah satu contohnya adalah internet TV, Nokia 

Communicator, maupun car television. 

2.6.4 J2ME Profile 

J2ME Profile menyediakan implementasi-implementasi tambahan yang 

sangat spesifik dari sebuah handheld devices.  

Terdapat lima kategori J2ME Profile saat ini, yaitu: 

 Mobile Information Device Profile (MIDP) 

 Foundation Profile (FP) 

 Personal Profile  

 RMI Profile 



 Personal Digital Assistance Profile 

MIDP menyediakan librari-librari Java untuk implementasi dasar 

antarmuka (GUI), implementasi jaringan, database dan timer. MIDP dirancang 

khususnya untuk wireless phone dan pager. 

2.6.5 Spesifikasi Minimum  

Terdapat spesifikasi minimum yang harus dipenuhi agar sebuah HP dapat 

menjalankan aplikasi J2ME, antara lain adalah: 

 Memiliki display minimum berukuran 96x54 pixel, yang dapat 

menampilkan grafik serta memiliki peralatan input seperti keypad, 

keyboard, atau touchscreen. 

 Memiliki setidaknya 128 kilobytes memori tetap (non-volatile) 

untuk menjalankan MID (Mobile Information Device), dan 8 

kilobytes memori tetap untuk penyimpanan data persistent. 

 HP harus memiliki JVM, sehingga untuk menjalankan JVM harus 

ada 32 kilobytes volatile memory. 

 HP harus mendukung konektivitas jaringan dua arah. 

Selain perangkat keras diatas, juga dibutuhkan perangkat lunak, antara 

lain: 



 Sistem operasi harus mendukung exception handling, process 

interupts, dapat menjalankan JVM, serta memiliki kemampuan 

penjadwalan (scheduling). 

 Sistem operasi harus dapat membaca dan menulis data persistent 

ke non-volatile memory. 

2.6.6 Record Management System (RMS) 

Record Management System pada J2ME merupakan sebuah mekanisme 

penyimpanan dan pengaksesan data yang handal pada MIDlet-MIDlet, RMS ini 

menyediakan penyimpanan data record secara multiple. Pada dasarnya RMS 

menyimpan kumpulan-kumpulan record pada memori persistance, memori 

persistance adalah suatu bentuk penyimpanan non-volatile dalam sebuah aplikasi 

MIDlet. Berikut adalah bagan interfacing J2ME RMS dan MIDlets : 

 

 

 

Gambar 2.10 Arsitektur RMS 

Record Managemet System 

MIDlet 

Record 
 Stores 

MIDlet 



Sumber : Perancangan 

 Masing-masing record store dapat di visualisasikan sebagai 

kumpulan dari record-record, sebuah record store dibuat pada lokasi platform-

dependent, seperti halnya pada sebuah memori non-volatile, yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan MIDlet. RMS-class dipanggil melalui native-code 

dalam spesifik platform yang biasa digunakan sebagai data manajer pada standard 

OS untuk mengoperasikan atau memproses database. Pengimplementasian record 

store adalah memastikan bahwa semua pada masing-masing pengoperasian record 

store tersinkronisasi, dan berkesinambungan. 

2.6.7  Push SMS 

Push registry telah dikenalkan pada teknologi MIDP 2.0 yang dapat 

memberikan akses suatu aplikasi untuk dapat memulai awal jalannya aplikasi 

tersebut secara otomatis, baik melalui pre-set alarm, maupun melalui pesan yang 

diterima. Jadi MIDlet dapat dibangun untuk menangani event-event yang terjadi, 

seperti sinkronisasi data secara regular dengan server, maupun kejadian dengan 

timing yang tidak pasti seperti pada saat masuknya pesan.  

Sebuah pesan SMS standard yang masuk tidak dapat mengaktifkan suatu 

MIDlet, kecuali pesan tersebut dikirim melalui port tersendiri yang telah di setting 

juga pada MIDlet tersebut. Push SMS merupakan salah satu bagian dari push 

registry. 

Sebuah push-registry memberikan akses MIDlet untuk men-set dirinya 

sendiri muncul secara otomatis, tanpa harus ada inisiasi dari user. Push-registry 

berfungsi untuk mengatur network, dan waktu penginisiasian aktivasi MIDlet. 

Push-registry ini adalah salah satu bagian dari application management system 



(AMS) yang menampilkan push API dan menjaga track dari push-registration. 

Berikut bagan elemen-elemen pada push registry : 

 

 

Gambar 2.11 Elemen-elemen Push Registry 
Sumber : Perancangan 

 

PushRegistry API memperbolehkan user untuk men-set register push 

alarm dan koneksi, serta untuk mengakses informasi mengenai push connection. 

Tipe push registry menjaga daftar-daftar koneksi dan registrasi alarm di memori 

dan penyimpanan persistence. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada beberapa kios penjual pulsa serta beberapa 

sampel server pulsa untuk memperoleh data-data sebagai sumber informasi dalam 

pembuatan aplikasi ini. 

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku 

atau literatur yang berhubungan dengan penelitian/ perancangan aplikasi yang 

dilakukan, atau dalam hal ini yang berhubungan dengan perancangan program 

aplikasi berbasis J2ME, dan teori-teori yang berhubungan dengan sistem transaksi 

penjualan pulsa. Pada tahapan ini menjabarkan dan mempelajari mengenai 

literatur yang terkait dengan proses pembuatan aplikasi penjualan pulsa dengan 

J2ME, meliputi: 

1) Teori Tentang Pulsa Elektrik 

2) Teori Tentang J2ME 

3.3 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dalam pembuatan skripsi ini antara lain adalah sebagai 

berikut : 



1) Elisitasi dan analisis kebutuhan, yaitu penentuan kebutuhan-kebutuhan 

fungsional, non-fungsional, dan batasan perancangan dan implementasi.  

2) Spesifikasi kebutuhan, yaitu proses untuk menjelaskan kebutuhan yang telah 

didefinisikan sebelumnya secara lebih detil dan tepat yang akan menjadi 

dasar bagi perancangan dan implementasi. 

3) Validasi dan verifikasi kebutuhan, yaitu proses pengecekan untuk menjamin 

bahwa pernyataan kebutuhan yang telah didefinisikan dan dispesifikasikan 

adalah benar, akurat dan lengkap. 

3.4 Pengumpulan Data 

Berupa pengumpulan data penunjang yang dapat membantu perancangan 

sistem. Data penunjang tersebut berupa source code yang bersifat open source, 

manual pemrograman, maupun data-data lain yang membantu terselesainya tugas 

akhir ini. 

3.5 Penentuan Spesifikasi Alat 

Menentukan perangkat yang digunakan untuk menunjang pembuatan 

aplikasi penjualan pulsa multiserver : 

1) Perangkat Keras : 

 1 unit PC dengan spesifikasi yang cukup tinggi. 

 Telepon seluler dengan dukungan Java kompatibel sebagai perangkat 

penguji. 



2) Perangkat Lunak : 

 J2ME (Java NetBeans IDE 5.5) 

 HeidiSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini akan membahas mengenai perancangan perangkat lunak. Ada 

dua tahapan yang dilakukan dalam perancangan sistem ini, pertama adalah proses 

analisis dan yang kedua adalah proses perancangan perangkat lunak. Pada tahap 

analisis ini, dilakukan pembuatan daftar kebutuhan user dan pemodelan usecase 

diagram untuk memvisualisasikan kebutuhan tersebut. Pada proses perancangan 

sistem ini meliputi perancangan umum, dan perancangan detail subsistem aplikasi 

penjualan dan pembelian deposit pulsa multiserver. 

4.1 Perancangan Sistem 

Sistem yang akan dibangun adalah sebuah sistem yang meliputi 

kebutuhan-kebutuhan yang tercakup didalamnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

saling berhubungan dalam sistem penjualan pulsa, hubungan tersebut dapat 

digambarkan pada bagan gambar 4.1 berikut ini : 

 



Gambar 4.1 Bagan Sistem Aplikasi Penjualan Pulsa Multiserver 
Sumber : Perancangan 

Dari bagan diatas dapat dijelaskan hubungan antara setiap elemen yang 

tercakup dalam sistem aplikasi penjualan pulsa multiserver. Berikut langkah-

langkah keterangan dalam sistem apliksi penjualan pulsa multiserver : 

a. Pertama, konsumen membeli pulsa elektrik pada kios penjual pulsa sesuai 

dengan nama produk dan nominal produk, yang nantinya akan ditangani oleh 

user. 

b. Kedua, user melakukan transaksi penjualan pulsa dengan cara membuka 

Aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 User memilih nama produk yang sudah dipesan oleh konsumen. 



 User memasukkan nominal pulsa yang dipesan. 

 User memasukkan nomor konsumen yang memesan. 

c. Ketiga, aplikasi melakukan koneksi ke database pada server database dengan 

mengaktifkan fungsi PHP. Selanjutnya, aplikasi database melakukan 

pencarian produk dengan harga termurah diantara ketiga server pulsa yang 

telah teregristrasi sebelumnya. 

d. Keempat, setelah pencarian pada database berakhir, aplikasi PHP 

mengirimkan data hasil pencarian pada aplikasi, dan notifikasi akan 

ditampilkan pada aplikasi, produk dari server mana yang termurah. 

e. Kelima, aplikasi akan mengirimkan permintaan pembelian produk pulsa pada 

server pulsa yang termurah dengan sistem SMS. 

f. Keenam, sistem pada server pulsa akan meminta secara otomatis pada 

operator yang menjual produk tersebut untuk melakukan transfer sejumlah 

pulsa dengan nominal yang telah dipesan sebelumnya. 

g. Ketujuh, sistem pada operator akan menanggapi respon yang diberikan server 

pulsa dengan mengirimkan pulsa dengan nominal yang telah dipesan kepada 

konsumen. 

 

 

 

 



4.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pengguna melaksanakan proses analisis ini beracuan dari hasil 

pengumpulan, pemahaman, dan penetapan kebutuhan-kebutuhan. Pada tahap ini 

diawali dengan identifikasi aktor-aktor, penjabaran daftar kebutuhan, dan 

kemudian dimodelkan ke dalam suatu diagram use case. Analisis kebutuhan 

dibuat untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan oleh 

sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi penjualan dan 

pembelian pulsa multi server ini. 

4.2.1 Identifikasi aktor 

Langkah ini digunakan untuk melakukan identifikasi aktor-aktor yang 

akan berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat nanti. Penjelasan lebih detailnya 

akan dijabarkan melalui tabel berikut yang merupakan hasil dari proses 

identifikasi aktor. 

Tabel 4.1 Deskripsi Aktor 

Aktor Deskripsi aktor 

User 

User adalah aktor yang berhak menjalankan 

aplikasi untuk melakukan transaksi penjualan, 

maupun meng-update data yang ada di dalam 

database aplikasi tersebut. 

Aplikasi Penjualan Pulsa 

Aplikasi Penjualan Pulsa adalah aplikasi yang 

nantinya akan menangani transaksi yang akan 

dijalankan oleh User, aplikasi yang nantinya juga 

bertugas untuk memberikan perintah pengaktifan 



fungsi PHP.  

Aplikasi PHP 

Aplikasi penghubung antara aplikasi penjualan 

pulsa dengan server database, yang barfungsi 

untuk melakukan manipulasi data pada server 

database tersebut. 

Sumber : Anilisis kebutuhan 

4.2.2 Daftar Kebutuhan 

Daftar ini merupakan sebuah tabel  yang menguraikan kebutuhan yang 

harus disediakan  oleh sistem. Fungsionalitas kebutuhan-kebutuhan ini juga 

dijabarkan dalam tabel ini. Berikut  adalah tabel yang akan menunjukkan daftar 

fungsionalitas dan non-fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan dalam 

tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan 

Aktor  Requirements Nama Use Case ID 

User Aplikasi harus bisa menerima 

masukkan dari user berupa 

pilihan nama produk, nominal 

Input Data Transaksi F01 



pulsa, serta nomor konsumen 

yang memesan. 

Aplikasi 

Penjualan 

Pulsa 

Aplikasi penjualan pulsa harus 

bisa mengaktifkan fungsi PHP 

untuk melakukan pencarian 

pulsa termurah pada database 

server. 

Peng-aktifan 

Aplikasi PHP 

F02 

Aplikasi 

PHP 

Aplikasi PHP harus bisa 

melakukan pencarian pulsa 

termurah pada database server. 

Pencarian Server 

Pulsa Termurah  

F03 

Aplikasi 

PHP 

Aplikasi PHP harus bisa 

mengirimkan hasil pencarian 

pulsa termurah dari database 

server kepada aplikasi penjualan 

pulsa 

Notifikasi Server 

Pulsa Termurah 

F04 

Aplikasi 

Penjualan 

Pulsa 

Aplikasi  harus bisa 

mengirimkan permintaan deposit 

pulsa kepada server pulsa. 

Mengirim 

Permintaan Deposit 

Pulsa 

F05 

Sumber : analisis kebutuhan 

 

4.2.3 Diagram Use Case 

Dalam diagram use case ini akan dimodelkan kebutuhan-kebutuhan 

fungsional yang diperlukan oleh user, dan yang harus diberikan oleh sistem. 

Dalam diagram ini akan mendiskripsikan beberapa use case, antaralain adalah 

input data transaksi, pencarian server pulsa termurah, notifikasi server pulsa 

termurah, mengirim permintaan deposit pulsa, serta untuk keluar sistem. 



 
 

Gambar 4.2 Use Case Diagram 
Sumber : Perancangan 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Skenario Use  Case 

Dalam skenario ini akan dijelaskan secara detail interaksi setiap use case 

yang terdapat pada diagram use case. Skenario use case mencakup semua uraian 

tentang nama use case, aktor yang berhubungan dengan use case tersebut, tujuan 

use case, penggambaran umum use case, kondisi-kondisi yang terjadi sebelum 

maupun sesudah dijalankannya fungsional use case. Skenario ini juga 



menjabarkan tentang tanggapan-tanggapan yang terjadi atas input yang diberikan 

oleh aktor. 

Skenario use case pertama yang harus dipenuhi oleh sistem adalah proses 

memasukkan parameter data transaksi. Kebutuhan tersebut akan ditampilkan oleh 

use case Input Data Transaksi. Pada table 4.3 akan dijelaskan urutan skenario 

Input Data Transaksi. 

Tabel 4.3 Skenario Use Case Input Data Transaksi 

Use case Input Data Transaksi 

Aktor User 

Tujuan Memasukkan data-data transaksi yang akan dilakukan, 

seperti nama produk, nominal, serta nomor konsumen. 

Deskripsi Proses ini adalah proses awal yang dilakukan oleh 

user untuk memasukkan data yang nantinya akan 

dipakai dalam transaksi dan dikirim ke server pulsa. 

Pra-kondisi Nama produk, nominal, serta nomor konsumen 

diisikan oleh user. 

 Post-kondisi Sistem dapat menyimpan dan mengolah data-data 

yang telah dimasukkan oleh user untuk melakukan 

transaksi. 

Aliran Utama 

Aksi Dari Aktor Tanggapan Dari Sistem 

1. User menjalankan aplikasi. 

3. User memilih nama produk. 

4. User memasukkan nominal. 

2. Sistem memulai aplikasi dan 

membuka menu transaksi. 

6. Sistem dapat menyimpan data 



 
Sumber : Perancangan 
 

Kebutuhan fungsionalitas selanjutnya yang harus disediakan oleh sistem 

adalah kebutuhan untuk meng-aktifkan aplikasi PHP. Pada table 4.4 berikut akan 

dijelaskan urutannya. 

Table 4.4 Skenario Use Case Pengaktifan Aplikasi PHP 

Use Case Pengaktifan Aplikasi PHP 

Aktor  Aplikasi Penjualan Pulsa 

Tujuan  Mengaktifkan aplikasi PHP agar fungsi-fungsi yang 

diinginkan dapat dilakukan. 

Deskripsi Aplikasi Penjualan Pulsa memberi perintah untuk 

mengaktifkan aplikasi PHP. 

Pra-kondisi Aplikasi Penjualan Pulsa memberikan perintah 

pengaktifan. 

Post-kondisi Aplikasi PHP dapat diaktifkan, sehingga fungsi-

fungsi yang menghubungkan antara aplikasi 

penjualan pulsa dengan server database dapat berjalan 

dengan baik. 

Aliran Utama 

Aksi dari Aktor Tanggapan dari Sistem 

5. User memasukkan nomor 

konsumen. 

masukan yang telah diisikan oleh 

user. 

Aliran Alternatif 1 : aktor membatalkan proses 

7. Aktor menekan tombol “Keluar” 8. Sistem akan menutup aplikasi. 



1. Aktor memberikan perintah 

pengaktifan kepada aplikasi 

PHP. 

2. Aplikasi PHP aktif dan berfungsi. 

Aliran Alternatif 1 : aktor terdapat gangguan 

3. Aktor berhenti memberikan 

perintah pengaktifan. 

4. Aplikasi PHP tidak dapat berjalan. 

Sumber : Perancangan 

Selanjutnya adalah kebutuhan fungsionalitas pencarian server pulsa 

termurah, yang akan dijelaskan pada table 4.5. 

Table 4.5 Skenario Use Case Pencarian Server Pulsa Termurah 

Use Case Menampilkan Pencarian Server Pulsa Termurah 

Aktor Aplikasi PHP 

Tujuan  Melakukan pencarian server pulsa termurah pada 

server database. 

Deskripsi Aktor melakukan proses pencarian server pulsa 

termurah pada database server. 

Pra-kondisi Aplikasi PHP dalam keadaan aktif. 

Post-kondisi Aktor dapat melakukan proses pencarian server pulsa 

termurah. 

Aliran Utama 

Aksi dari Aktor Tanggapan dari Sistem 

1. Aktor melakukan pencarian 

server pulsa termurah dengan 

2. Sistem menjalankan proses 

pencarian. 



membandingkan data-data pada 

database server. 

Aliran Alternatif 1 : aktor terdapat gangguan 

1. Aktor berhenti melakukan proses 

pencarian. 

2. Sistem tidak mampu mencari data 

server pulsa termurah. 

Sumber : Perancangan 

Selanjutnya  adalah kebutuhan fungsionalitas menampilkan notifikasi 

server pulsa termurah, pada table 4.6 berikut akan dijelaskan urutannya. 

Table 4.6 Use Case Notifikasi Server Pulsa Termurah 

Use Case Notifikasi Server Pulsa Termurah 

Aktor Aplikasi PHP 

Tujuan  Mengirimkan hasil pencarian dari database server pada 

aplikasi penjualan pulsa 

Deskripsi Aktor mengirimkan hasil pencarian kepada aplikasi 

penjualan pulsa. 

Pra-kondisi Proses pencarian berhasil. 

Post-kondisi Notifikasi hasil pencarian dapat dikirimkan dan dapat 

ditampilkan pada aplikasi penjualan pulsa. 

Aliran Utama 

Aksi dari Aktor Tanggapan dari Sistem 

1. Aktor mengirimkan informasi 

hasil pencarian. 

2. Aplikasi penjualan pulsa menampilkan 

informasi hasil pencarian. 

Aliran alternative 1 : aktor mengalami gangguan 

3. Aktor berhenti mengirimkan 4. Notifikasi tidak dapat ditampilkan. 



informasi hasil pencarian. 

Sumber : Perancangan 

Pilihan menu selanjutnya adalah Keluar, pada table 4.7 berikut akan 

dijelaskan urutannya. 

 

 

 

 

Table 4.7 Skenario Mengirim Permintaan Deposit Pulsa 

Use Case Mengirim Permintaan Deposit Pulsa 

Aktor Aplikasi Penjualan Pulsa 

Tujuan  Mengirimkan permintaan deposit pulsa pada server 

pulsa tujuan 

Deskripsi Aktor memberikan perintah untuk mengirimkan 

message ke server penjual pulsa 

Pra-kondisi Hasil pencarian telah berhasil dilakukan 

Post-kondisi Aplikasi penjualan pulsa bisa memberikan perintah 

untuk mengirimkan message permintaan pulsa pada 

server pulsa 

Aliran Utama 

  Aksi dari Aktor  Tanggapan dari Sistem 

1. Aktor memberikan perintah 

pengiriman message 

2. Sistem mengirimkan message pada 

server pulsa 

 



Aliran alternative 1 : aktor mengalami gangguan 

1. Aktor berhenti untuk memberi 

perintah pengiriman message 

2. Sistem tidak melakukan 

pengiriman message pada server 

pulsa tujuan 

Sumber : Perancangan 

4.3 Perancangan Basis Data 

Pada aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver ini menggunakan basis 

data, dimana Entity Relational yang dirancang akan diimplementasikan menjadi 

tabel-tabel data yang akan digunakan pada sistem. 

a. Entity Server Harga 

Entity server harga merupakan tabel server harga yang didalamnya berisi 

KODESERVER, KODEOP, NOMINAL, KODEEXT, HARGA.  

Nama tabel : harga 

Primary key : - 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Tabel Server Harga 



No. Nama field Tipe Ukuran Keterangan 

1 KODESERVER Varchar 10 - 

2 KODEOP Varchar 10 - 

3 NOMINAL Int 11 Nominal pulsa yang akan 

diisikan 

4 KODEEXT Varchar 15 Format kode pemesanan 

pulsa 

5 HARGA Float - Harga produk pulsa 

Sumber : Perancangan 

 

Gambar 4.3 Listing Create Table harga 
Sumber : Printscreen 

b. Entity Server Pulsa 

Entity server pulsa merupakan tabel server pulsa yang didalamnya 

SERVER, NOSERVER, FORMAT, serta PIN. 

Nama tabel : setserver 

Primary key : SERVER 



Tabel 4.9 Tabel Server Pulsa 

No. Nama field Tipe Ukuran Keterangan 

1 SERVER Varchar 1 Primary key 

2 NOSERVER Varchar 20 Nomor center server pulsa 

3 FORMAT Varchar 50 Format sms yang akan 

dikirim ke server 

4 PIN Varchar 20 PIN server 

Sumber : Perancangan 

 

 

Gambar 4.4 Listing Create Table setserver 
Sumber : printscreen 

 

c. Entity Relationship 

Berikut adalah deskripsi hubungan antara entity-entity yang sudah dibuat :  



 

 
Gambar 4.5 ER Diagram Penjualan Deposit Pulsa Multiserver 

Sumber : Perancangan 

4.4 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak adalah kebutuhan untuk mengembangkan 

dan mengimplementasikan hasil dari pembahasan-pembahasan analisis kebutuhan 

yang telah ada. Pada analisis kebutuhan semua kebutuhan fungsionalitas telah 

dijabarkan melalui use case diagram. 

Perancangan perangkat lunak ini dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu 

perancangan secara umum yang mendeskripsikan pemodelan keseluruhan 

hubungan antara package dan class, serta perancangan secara detail yang 

mendeskripsikan pemodelan perangkat lunak antara class diagram dan sequence 

diagram. Perancangan detail ini berfungsi untuk  menggambarkan pola hubungan 

antara komponen-komponen class dan object sehingga fungsi kerja dari perangkat 

lunak tersebut dapat dipakai oleh user. 

 

4.4.1 Perancangan Java 

 
 
KODE SERVER 
KODEOP 
NOMINAL 
KODEEXT 
HARGA 

harga 

setserver 

NOSERVER 
FORMAT 
PIN 

PK SERVER 



4.4.1.1 Perancangan Umum 

Perancangan umum aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver Berbasis 

J2ME ini mendeskripsikan hubungan antara kelas-kelas  dan package yang 

membangun sistem tersebut secara keseluruhan. Sistem aplikasi ini terdiri dari 

tiga kelas, yaitu kelas Main, kelas SendSMS, serta kelas URLUTF8Encoder, serta 

dua package, yaitu package okedeh dan wireless. Berikut gambar relasi antar 

package pada sistem Penjualan Deposit Pulsa Multiserver :  

 

Gambar 4.6 Relasi Antar Package 
Sumber : Perancangan 

Berikut adalah gambar relasi class yang digunakan dalam aplikasi 

Penjualan Deposit Pulsa Multiserver : 

 

Gambar 4.7 Relasi Antar Class 
Sumber : Perancangan 

4.4.1.2 Perancangan Detail 



Perancangan detail menggunakan class diagram serta sequence diagram  

sebagai pemodelan aplikasi. Pada perancangan detail ini akan dijelaskan pola 

hubungan antara komponen-komponen detail (class dan object) sehingga mampu 

membentuk satu fungsi yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan-kebutuhan 

user. 

a. Diagram Kelas (Class Diagram) 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan 

object beserta hubungan satu dengan yang lainnya, seperti inheritance, asosiasi, 

dan lain-lain. Sistem Penjualan Deposit Pulsa Mulitserver mempunyai class-class 

yang atribut dan operasinya digambarkan dalam class diagram berikut ini :  

 

 

 

 



SendSMS

-dnoserver: String
-dpesan: String

<<create>>+SendSMS(dnoserver: String, dpesan: String)
+run()

 

 
Gambar 4.8 Class Diagram Package okedeh 

Sumber : Perancangan 
 
 

b. Diagram sekuensial (Sequence Diagram) 

Main

-Setting: List
-keluar: Command
-Pilih: Command
-FIsian: Form
-Simpati: TextField
-As: TextField
-IM3: TextField
-Flexi: TextField
-Bebas: TextField
-BebasExtra: TextField
-Jempol: TextField
-Mentari: TextField
-Starone: TextField
-Three: TextField
-Axis: TextField
-Esia: TextField
-Fren: TextField
-Hepi: TextField
-Menu: List
-Simpan: Command
-ToMenu: Command
-SetPulsa: Form
-noSA: TextField
-fA: TextField
-noSB: TextField
-fB: TextField
-noSC: TextField
-fC: TextField
-SimpanSrvPls: Command
-pilihok: Command
-pinA: TextField
-pinB: TextField
-pinC: TextField
-jual: Form
-pilprod: ChoiceGroup
-lanjut: Command
-jual2: Form
-prod: StringItem
-nom: TextField
-hpto: TextField
-hasil: Form
-laporan: StringItem
-nose: StringItem
-pes: StringItem
-spacer1: Spacer
-spacer2: Spacer
-srv: String
-url: String
-res: String
-arr: String[*]
-noserver: String
-pesansms: String
-Ftunggu: Form
-Aserver: String
-kodeprod: String
-en: URLUTF8Encoder

<<create>>+Main()
-go_konek()
-go_sms()
-kirim()
-kosongset1()
-connect()
+replace(source: String, pattern: String, replace: String): String
+commandAction(command: Command, displayable: Displayable)
-initialize()
+getDisplay(): Display
+exitMIDlet()
+get_Setting(): List
+get_keluar(): Command
+get_Pilih(): Command
+get_FIsian(): Form
+get_Simpati(): TextField
+get_As(): TextField
+get_IM3(): TextField
+get_Flexi(): TextField
+get_Bebas(): TextField
+get_BebasExtra(): TextField
+get_Jempol(): TextField
+get_Mentari(): TextField
+get_Starone(): TextField
+get_Three(): TextField
+get_Axis(): TextField
+get_Esia(): TextField
+get_Fren(): TextField
+get_Hepi(): TextField
+get_Menu(): List
+get_Simpan(): Command
+get_ToMenu(): Command
+get_SetPulsa(): Form
+get_noSA(): TextField
+get_fA(): TextField
+get_noSB(): TextField
+get_fB(): TextField
+get_noSC(): TextField
+get_fC(): TextField
+get_SimpanSrvPls(): Command
+get_pilihok(): Command
+get_pinA(): TextField
+get_pinB(): TextField
+get_pinC(): TextField
+get_jual(): Form
+get_pilprod(): ChoiceGroup
+get_lanjut(): Command
+get_jual2(): Form
+get_prod(): StringItem
+get_nom(): TextField
+get_hpto(): TextField
+get_hasil(): Form
+get_laporan(): StringItem
+get_nose(): StringItem
+get_pes(): StringItem
+get_spacer1(): Spacer
+get_spacer2(): Spacer
+startApp()
+pauseApp()
+destroyApp(unconditional: boolean)



Pemodelan aliran jalannya proses interaksi antar object atau class yang 

disusun berdasarkan urutan waktu ditunjukkannya oleh sequence diagram. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rankaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk 

menghasilkan keluaran tertentu. 

 

Gambar 4.9 Diagram Sekuensial Main 
Sumber : Perancangan 

Gambar diatas menggambarkan interaksi object dan class ketika seorang  

user melakukan proses mengisi setting pada server harga, server pulsa, serta jual 

pulsa.  



 
 

Gambar 4.10 Diagram Sekuensial Send SMS 
Sumber : Perancangan 

Pada gambar 4.10  menggambarkan interaksi antar object atau class ketika 

seorang user melakukan proses pengiriman data ke server pulsa dalam bentuk 

SMS. 

4.4.1.3 Perancangan Tampilan 

Berikut ini adalah rancangan tampilan pada awal instalasi aplikasi untuk 

memasukkan parameter-parameter awal. 

 Tampilan menu utama 



 

Gambar 4.11 Rancangan Tampilan Menu Utama 
Sumber : Perancangan 

Pada menu utama ini, user dapat melihat tampilan empat menu pilihan, 

yaitu menu Setting Server Harga yang memberikan  fasilitas user untuk 

memasukkan parameter kode pulsa dan harga pulsa masing-masing server, menu 

Setting Server Pulsa yang memberikan fasillitas user untuk mengatur nomor 

server pulsa serta PIN masing-masing server pulsa, menu Jual Pulsa yang 

memberikan fasilitas user untuk melakukan transaksi penjualan pulsa kepada 

konsumen, serta menu pilihan Keluar. 

 

 

 

 

 

 Tampilan Setting Server Harga 

 

   Setting Server Pulsa 

   Jual Pulsa 

  Keluar 

 

 

 Pilih                              Exit 

Setting Server Harga 



 

Gambar 4.12 Rancangan Tampilan Menu Setting Server 
Sumber : Perancangan 

 Tampilan Seting Kode Pulsa, dan Harga Pulsa 

 

Gambar 4.13 Rancangan Tampilan Form Seting Server Harga 
Sumber : Perancangan 

Pada menu ini, user diminta untuk mengisi field-field produk yang telah 

tersedia untuk masing-masing server dengan format yang sudah ditentukan. 

Berikut adalah langkah-langkah pengisian parameter pada setting server 

harga : 

 

  Setting Server 2 

  Setting Server 3 

 

 

 

Ke Menu 

Setting Server 1 

 

 

 

 

 

 

Options 

FLEXI 

KARTU AS 

SIMPATI 



 Pada menu utama, user memilih “Setting Server Harga” 

 User memilih server untuk mengisi parameter nominal, kode pulsa, serta 

harga pada field operator yang dipilih, dengan format 

“nominal=kodepulsa=harga”, dan diantara nominal dipisahkan tanda “#”. 

Contoh : untuk simpati 10.000 dan 5.000 adalah 

10=S10=11500#5=S5=4950. 

 Tampilan Seting Server Pulsa 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Rancangan Tampilan Form Setting Server Pulsa 
Sumber : Perancangan 

Pada menu ini, user diminta memasukkan nomor server pulsa tujuan, 

format SMS setiap server, serta PIN setiap server yang sudah didaftarkan 

sebelumnya. 

 

Berikut langkah-langkah pengisian parameter pada setting server pulsa : 

 Pada menu utama, user memilih “Setting Server Pulsa” 

 

 

 

 

 

 

Options 

No. Server 1 

Format SMS Server 1 

PIN Server 1 



 User memasukkan data berupa nomor masing-masing server, format SMS 

masing-masing server, serta PIN masing-masing server. 

 Tampilan Menu Jual Pulsa 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Rancangan Tampilan Menu Jual Pulsa 
Sumber : Perancangan 

Pada tampilan diatas, user diminta untuk memilih salah satu produk yang 

akan diproses selanjutnya. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan transaksi Jual Pulsa : 

 Pada list menu, user memilih “Jual Pulsa” 

 User memilih produk yang akan diisikan pulsanya. 

 

 

Pilih Produk :  
 
 
o KARTU AS 

o FLEXI 
o IM3 

o MENTARI 
o STAR ONE 

o XL BEBAS 
o XL EXTRA 

Options 

o SIMPATI 



 

Gambar 4.16 Rancangan Tampilan Menu Jual Pulsa 
Sumber : Perancangan 

Pada tampilan ini, user diminta untuk mengisikan nominal pulsa yang 

akan dipesan, serta nomor konsumen yang memesan pulsa tersebut. 

 User memasukkan nominal pulsa yang akan ditambahkan, serta 

nomor konsumen yang akan diisikan pulsanya. 

 User mengirim permintaan ke server pulsa yang menyediakan 

harga pulsa paling murah. 

 

 

 

 

 

 

 

Options 

No. Tujuan  

Nominal 



 

Gambar 4.17 Flow Design Aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver 
Sumber : printscreen 

Flow diagram diatas meggambarkan urutan proses sistem saat dijalankan, 

dari awal proses menampilkan menu utama, proses setelah pemilihan menu 

hingga proses terakhir, yaitu keluar aplikasi. 

4.4.2Perancangan PHP 

Perancangan PHP adalah kebutuhan yang berfungsi untuk 

menghubungkan aplikasi penjualan pulsa dengan database server. Pada 

perancangan PHP ini membahas fungsi pencarian pulsa termurah yang nantinya 

digunakan untuk menentukan server mana yang akan didepositkan pulsanya 

berdasar harga yang tersimpan dalam database.  

Berikut adalah diagram alir yang menjelaskan fungsi pencarian pada 

aplikasi PHP : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Diagram Alir Pencarian Harga Pulsa Termurah 
Sumber : Perancangan 

Proses pencarian dilakukan dengan dengan urutan sebagai berikut : 

mulai 

Input 

 nama produk 
 nominal 

harga server A < 
harga server C 

 

harga server A < 
harga server B 

harga server B < 
harga server C 

 

T 

T 

T 

F 

F 

Harga server A 

Harga server B 

Harga server C 

Output 

Notifikasi harga pulsa 
termurah 

selesai 



a. Pertama adalah memberikan masukkan yang nantinya digunakan sebagai 

parameter pencarian data di database, yaitu nama produk, dan nominal pulsa. 

b. Kedua, mengambil data harga sesuai parameter yang diberikan pada tabel 

Harga. 

c. Ketiga, membandingkan harga pada setiap server sesuai dengan nominal yang 

dicari.  

 Pertama, jika harga di server A lebih kecil daripada harga di server B, 

maka harga di server A akan dibandingkan dengan harga di server C. 

 Kedua, jika harga di server A lebih kecil dibandingkan harga di server C, 

maka diperoleh harga termurah terdapat di server A, dan jika sebaliknya, 

maka diperoleh harga termurah terdapat di server C. 

 Ketiga, jika harga di server B lebih kecil dibandingkan dengan harga di 

server C, maka diperoleh harga termurah terdapat di server B. 

d. Keempat, hasil pencarian dikirimkan PHP ke aplikasi penjualan pulsa berupa 

informasi harga pulsa termurah. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai implementasi aplikasi J2ME pada ponsel 

berbasis teknologi Java untuk melakukan transaksi penjualan pulsa dengan 

metode searching server pulsa. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari 

proses perancangan perangkat lunak yang telah dibuat. Implementasi adalah hasil 

dari perancangan perangkat lunak ke dalam kode-kode bahasa pemrograman. 

Pembahasan terdiri dari lingkungan implementasi, pengambilan gambar hasil 

implementasi, serta algoritma implementasi. 

5. 1Lingkungan Pembangunan Sistem Aplikasi 

Sistem yang akan diaplikasikan ke dalam lingkungan operasi dibuat 

dengan dukungan perangkat pendukung sistem aplikasi. Perangkat ini meliputi 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

5.1.1 Perangkat keras 

 Mikroprosesor : Intel Pentium dual core 2.16 GHz 

 Memori : DDR2 2 GBytes 

 Harddisk : 250 Gbytes 

5.1.2 Perangkat lunak 

 Sistem operasi : Ms. Windows XP SP 2 

 Basis data : HeidiSQL 5.0.0.3272 



 Programming software : NetBeans IDE 5.5 

5. 2Lingkungan Pengujian Sistem 

Agar sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sistem aplikasi yang telah 

dibuat diimplementasikan pada gadget dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Gadget handphone berbasis Java  dengan spesifikasi berplatform Java MIDP 

2.0. 

b. Berada di jaringan GPRS, EDGE, 3G, maupun HSDPA. 

5. 3Batasan-Batasan Implementasi 

Berikut adalah beberapa batasan dalam pengimplementasian aplikasi 

Penjualan Deposit Pulsa Multiserver : 

a Aplikasi ini dibangun hanya sebagai program aplikatif pada satu kios atau user 

penjual pulsa. 

b Parameter-parameter yang diisikan adalah data dari server pulsa yang akan 

didepositkan pulsanya. 

c Aplikasi ini dipasang pada perangkat Nokia 6120c 

d Teknologi yang digunakan pada sisi client adalah java 2 micro edition 

(J2ME), sedangkan pada sisi server harga menggunakan PHP sebagai bahasa 

komunikasi data, dan SQL sebagai penyimpan data. 

e Koneksi ke server harga menggunakan HTTP protocol, sedangkan koneksi ke 

server pulsa menggunakan SMS gateway. 



5. 4Implementasi Antarmuka 

Antarmuka dari sistem aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver 

Berbasis J2ME ini dipasang pada perangkat keras handphone berbasis Java. Pada 

bagian berikut ini akan ditampilkan dan dijelaskan form-form yang terdapat pada 

aplikasi Penjualan Deposit Pulsa Multiserver Berbasis J2ME. 

 

Gambar 5.1 Tampilan Ikon Aplikasi 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

Gambar diatas memperlihatkan ikon aplikasi yang sudah dipasang pada 

perangkat telepon seluler Nokia 6120c. 

5.4.1 Menu Utama 

Pada awal pengaktifan aplikasi, maka akan masuk ke menu utama sebagai 

tampilan awal yang disajikan. Sehingga user dapat memilih menu yang ingin 

dijalankan. 



 

Gambar 5.2 Tampilan Menu Utama Aplikasi 
Sumber : Screenshoot ponsel 

5.4.2 Setting Server Harga 

Setelah masuk menu utama pada awal pemasangan aplikasi, user harus 

men-seting parameter-parameter awal, seperti setting server harga, serta setting 

server pulsa. Berikut tampilan yang disajikan pada menu Setting Server Harga :  

 

Gambar 5.3 Tampilan Menu Pilihan Server 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

User memilih server yang akan diisikan parameter-parameter awalnya, 

maupun untuk perubahan parameter-parameter selanjutnya. Pada saat user 

memilih server, maka perangkat akan meminta ijin untuk melakukan koneksi ke 

jaringan internet over GPRS, 3G, maupun HSDPA. 



Sistem akan meminta user untuk memilih access point yang selanjutnya 

diproses untuk melakukan koneksi ke jaringan internet. Koneksi internet 

diperlukan aplikasi untuk mengakses database di server yang nantinya digunakan 

aplikasi untuk menyimpan maupun merubah data yang telah diisikan user ke 

dalam aplikasi tersebut. 

 

Gambar 5.4 Tampilan Permintaan untuk Melakukan Koneksi Internet. 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

 

Gambar 5.5 Tampilan Memilih Acces Point 
Sumber : Screenshoot ponsel 



 

Gambar 5.6 Tampilan Setting Parameter Server Harga 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

Pada tampilan ini, user diminta untuk mengisikan parameter setiap produk 

pulsa yang akan dijual. User harus mengisikan field setiap produk dengan format 

isian NOMINAL=KODE_PRODUK=HARGA, antara format nominal satu dengan 

yang lainnya dipisahkan dengan tanda #. Contoh untuk produk Simpati, maka 

field harus diisi denga format 5=S5=4750#10=S10=9950#20=S20=19500…dst. 

 

Gambar 5.7 Contoh Format Pengisian Parameter Produk 
Sumber : Screenshoot ponsel 

Setelah semua parameter dimasukkan, maka user memilih “Simpan” untuk 

menyimpan semua data yang telah diisikan ke dalam aplikasi. 



5.4.3 Setting Server Pulsa 

Menu pengaturan selanjutnya adalah Setting Server Pulsa, pada menu ini 

terdapat field nomor setiap server, field format SMS setiap server, serta field PIN 

setiap server. 

Nomor server adalah nomor penyedia server pulsa, isian format SMS 

server dan PIN server bergantung pada kebijakan masing-masing server pulsa. 

 

Gambar 5.8 Tampilan Setting Server Pulsa 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

Gambar 5.9 Contoh Isian Setting Server Pulsa 
Sumber : Screenshoot ponsel 

5.4.4 Menu Transaksi 



Setelah semua parameter terisi dan disimpan, maka pada menu ini user 

dapat melakukan transaksi penjualan pulsa. 

 

Gambar 5.10 Tampilan Pilihan Produk 
Sumber : Screenshoot ponsel 

Untuk melakukan transaksi penjualan, user pertama masuk pada menu Jual 

Pulsa, setelah itu maka akan ditampilkan pilihan produk pulsa yang ditawarkan, 

user memilih salah satu produk yang akan dibeli oleh konsumen, seperti yang 

terlihat pada gambar 5.12. Setelah itu masuk ke menu selanjutnya, yaitu 

memasukkan besar nominal, dan nomor konsumen yang memesan. 

 

Gambar 5.11 Tampilan Mengisi Nominal dan Nomor Konsumen 
Sumber : Screenshoot ponsel 



 

Gambar 5.12 Contoh Mengisi Nominal dan Nomor Konsumen 
Sumber : Screenshoot ponsel 

Setelah mengisi nominal serta nomor konsumen tujuan, maka sistem akan 

menampilkan informasi detail tentang harga termurah.  

 

Gambar 5.13 Tampilan Detail Informasi Harga Pulsa Termurah 
Sumber : Screenshoot ponsel 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 

Untuk melihat keberhasilan sebuah sistem yang telah dibangun sebagai 

sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sistem tersebut harus diuji 

dengan beberapa kasus yang berbeda. Jika sistem yang telah diuji dianggap dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna maka sistem itu dapat dikatakan sebagai sebuah 

sistem yang sukses. Melalui tahap pengujian ini diharapkan dapat diketahui 

kekurangan-kekurangan dari sistem, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan 

sehingga kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisasi atau bahkan 

dihilangkan. 

Pengujian dilakukan dengan mengisi form-form masukan yang 

sebelumnya telah ditampilkan pada bab perancangan, yaitu dengan mengisikan 

data parameter server harga, server pulsa, serta mengisi form jual pulsa. Proses 

pengujian dilakukan melalui empat tahapan yaitu pengujian unit, pegujian 

integrasi, pengujian aplikasi dan pengujian validasi. Pengujian White Box akan 

dilakukan pada pengujian unit dan pengujian integrasi. Sedangkan pengujian 

Black Box akan dilakukan pada pengujian validasi. 

6.1 Pengujian Unit 

Aplikasi yang dibangun dengan dasar pemrograman berbasis objek 

menerapkan pengujian unit untuk suatu operasi  dari suatu kelas. Aplikasi sistem 

ini menggunakan pengujian unit dengan teknik White Box (White Box Testing)  



Pengujian white-box berfokus pada struktur control program. Test case 

dilakukan untuk memastikan bahwa semua statemen pada program telah 

dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis 

telah diuji. Pengujian basic path, tehnik pengujian white-box, menggunakan grafik 

(matriks grafiks) untuk melakukan serangkaian pengujian yang independent 

secara linear yang akan memastikan cakupan. White box testing didasarkan pada 

pemeriksaan detail prosedural. Alur logikal suatu software diujicoba dengan 

menyediakan kasus ujicoba yang melakukan sekumpulan kondisi dan/atau 

perulangan tertentu. Status dari program dapat diperiksa pada beberapa titik yang 

bervariasi untuk menentukan apakah status yang diharapkan atau ditegaskan 

sesuai dengan status sesungguhnya. Sepintas seolah-olah white box testing akan 

menghasilkan program yang 100% benar, yang diperlukan hanyalah 

mendefinisikan alur logikal, membangun kasus uji untuk memeriksa software 

tersebut dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Penulisan skripsi ini tidak 

mencantumkan keseluruhan operasi, hanya sebagian hasil pengujian unit untuk 

algoritma dari beberapa operasi saja yang dicantumkan. 

6.1.1 Pengujian Unit untuk Operasi commandAction(Command command,  

Displayable displayable) 

Operasi commandAction(Command command, Displayable displayable) 

merupakan operasi yang berperan utama dalam proses menampilkan menu utama 

pada aplikasi. Operasi commandAction(Command command, Displayable 

displayable) terdapat di dalam klas Main. Gambar 6.1 memperlihatkan proses 



pemodelan dalam flow graph pada operasi commandAction(Command command, 

Displayable displayable). 

METHOD commandAction  PARAMETER command, displayable 

DECLARATION : 

TYPE command IS Command, displayable IS Displayable 

public void commandAction(Command command, Displayable displayable)              

        if (displayable == Setting)  

            if (command == Setting.SELECT_COMMAND) 

                switch (get_Setting().getSelectedIndex()) 

                    case 0:                    

                        this.url=this.srv.concat("oke.php?o=g&p=A"); 

                        go_konek(); 

                        break;                        

                    case 1:                      

                        this.url=this.srv.concat("oke.php?o=g&p=B"); 

                        go_konek(); 

                        break;                        

                    case 2:                      

                        this.url=this.srv.concat("oke.php?o=g&p=C"); 

                        go_konek(); 

                        break;                        

              else if (command == ToMenu)                    

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

             else if (displayable == Menu) 

             if (command == keluar)  

                notifyDestroyed(); 

                exitMIDlet();                         

             else if (command == pilihok)                      
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                      if(Menu.getSelectedIndex()==0){getDisplay().setCurrent(get_Setting()); 

                if(Menu.getSelectedIndex()==1) 

                        this.url=this.srv.concat("oke.php?o=b"); 

                        go_konek(); 

                if(Menu.getSelectedIndex()==2) 

                        getDisplay().setCurrent(get_jual()); 

                if(Menu.getSelectedIndex()==3) notifyDestroyed(); 

                else if (displayable == FIsian)  

                if (command == Simpan)                   

                String ttstr=new String(); 

this.url=this.srv.concat("oke.php?o=s&p=").concat(this.Aserver).concat("&q="); 

                ttstr=replace(get_Simpati().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("SI%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_As().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40AS%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Flexi().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40FL%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_IM3().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40IM%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Mentari().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40ME%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Starone().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40ST%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Bebas().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40BE%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_BebasExtra().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40BX%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Jempol().getString(),"#","%23"); 

13 14 

15 

17 

18 

19 20 

21 

22 

23 

16 

 



                this.url=this.url.concat("%40JE%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Three().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40TH%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Axis().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40AX%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Esia().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40ES%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Fren().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40FR%23").concat(ttstr); 

                ttstr=replace(get_Hepi().getString(),"#","%23"); 

                this.url=this.url.concat("%40HE%23").concat(ttstr); 

                go_konek(); 

             else if (command == ToMenu)                  

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

             else if (displayable == SetPulsa) 

            if (command == SimpanSrvPls)           

                String ttstr=new String(); 

                this.url=this.srv.concat("oke.php?o=a"); 

                this.url=this.url.concat("&Ap1=");ttstr=get_noSA().getString();ttstr=en.encode(ttstr);             
this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Ap2=");ttstr=get_fA().getString(); 

              ttstr=ttstr.replace('#',']');ttstr=ttstr.replace('@','['); 

                ttstr=en.encode(ttstr); 

                this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Ap3=");ttstr=get_pinA().getString();ttstr=en.encode(ttstr); 

                this.url=this.url.concat(ttstr); 

                this.url=              this.url.concat("&Bp1=");ttstr=get_noSB().getString();ttstr=en.encode(ttstr); 

                this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Bp2=");ttstr=get_fB().getString(); 

                ttstr=ttstr.replace('#',']');ttstr=ttstr.replace('@','['); 

                ttstr=en.encode(ttstr); 

                this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Bp3=");ttstr=get_pinB().getString();ttstr=en.encode(ttstr); 

24 

25 

26 

27 

28 



                this.url=this.url.concat(ttstr); 

                this.url=this.url.concat("&Cp1=");ttstr=get_noSC().getString();ttstr=en.encode(ttstr); 
this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Cp2=");ttstr=get_fC().getString(); 

                ttstr=ttstr.replace('#',']');ttstr=ttstr.replace('@','['); 

                ttstr=en.encode(ttstr);    
this.url=this.url.concat(ttstr).concat("&Cp3=");ttstr=get_pinC().getString();ttstr=en.encode(ttstr); 

 this.url=this.url.concat(ttstr); 

                go_konek(); 

                      else if (command == ToMenu)                  

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

          else if (displayable == jual)  

            if (command == lanjut)                 

                switch (get_pilprod().getSelectedIndex()) 

                    case 0 : {kodeprod="SI"; break;} 

                    case 1 : {kodeprod="AS";break;} 

                    case 2 : {kodeprod="FL";break;} 

                    case 3 : {kodeprod="IM";break;} 

                    case 4 : {kodeprod="ME";break;} 

                    case 5 : {kodeprod="ST";break;} 

                    case 6 : {kodeprod="BE";break;} 

                    case 7 : {kodeprod="BX";break;} 

                    case 8 : {kodeprod="JE";break;} 

                    case 9 : {kodeprod="TH";break;} 

                    case 10 : {kodeprod="AX";break;} 

                    case 11 : {kodeprod="ES";break;} 

                    case 12 : {kodeprod="FR";break;} 

                    case 13 : {kodeprod="HE";break;}       

                get_prod().setText(get_pilprod().getString(get_pilprod().getSelectedIndex())); 

                getDisplay().setCurrent(get_jual2()); 
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            else if (command == ToMenu)                

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

            else if (displayable == jual2) 

            if (command == lanjut)             

     this.url=this.srv.concat("oke.php?o=c&prod=").concat(this.kodeprod).concat("&nom=");          
this.url=this.url.concat(get_nom().getString()).concat("&tuj=").concat(get_hpto().getString()); 

                 go_konek(); 

         else if (command == ToMenu)  

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

        else if (displayable == hasil) 

            if (command == lanjut)  

                go_sms(); 

          else if (command == ToMenu)                    

                getDisplay().setCurrent(get_Menu()); 

 

Gambar 6.1 Pemodelan Algoritma commandAction() ke dalam flow graph 
Sumber : Pengujian 

47 

48 

49 

50 

51 

 

52 

53 

54 

55 

56 

58 

59 



Pemodelan ke dalam flow graph yang telah dilakukan terhadap operasi 

commandAction(Command command, Displayable displayable) menghasilkan 

jumlah kompleksitas siklomatis (cyclomatic complexity) melalui persamaan V(G) 

= E – N + 2, Dimana V(G) merupakan jumlah kompleksitas siklomatis, E 

merupakan jumlah sisi atau garis penghubung antara titik (node), dan N 

merupakan jumlah node (simpul). 

V(G)  = E - N + 2 

 = 89 - 59 + 2 

 = 32 

Dari nilai cyclomatic complexity yang telah dihasilkan dari perhitungan 

yaitu V(G) = 32, ditentukan tiga puluh dua buah basis set dari jalur independent, 

yaitu :  

Jalur 1 : 1-2-3-4-59 

Jalur 2 : 1-2-3-5-59 

Jalur 3 : 1-2-3-6-59 

Jalur 4 : 1-2-3-7-8-59 

Jalur 5 : 1-2-9-10-11-59 

Jalur 6 : 1-2-9-10-12-13-14-59 

Jalur 7 : 1-2-9-10-12-13-15-16-59 



Jalur 8 : 1-2-9-10-12-13-15-17-18-59 

Jalur 9 : 1-2-9-10-12-13-15-17-19-20-59 

Jalur 10 : 1-2-9-21-22-23-59 

Jalur 11 : 1-2-9-21-22-24-25-59 

Jalur 12 : 1-2-9-21-26-27-28-59 

Jalur 13 :1-2-9-21-26-27-29-30-59 

Jalur 14 : 1-2-9-21-26-31-32-33-59 

Jalur 15 : 1-2-9-21-26-31-32-34-59 

Jalur 16 : 1-2-9-21-26-31-32-35-59 

Jalur 17 : 1-2-9-21-26-31-32-36-59 

Jalur 18 : 1-2-9-21-26-31-32-37-59 

Jalur 19 : 1-2-9-21-26-31-32-38-59 

Jalur 20 : 1-2-9-21-26-31-32-39-59 

Jalur 21 : 1-2-9-21-26-31-32-40-59 

Jalur 22 : 1-2-9-21-26-31-32-41-59 

Jalur 23 : 1-2-9-21-26-31-32-42-59 

Jalur 24 : 1-2-9-21-26-31-32-43-59 



Jalur 25 : 1-2-9-21-26-31-32-44-59 

Jalur 26 : 1-2-9-21-26-31-32-45-59 

Jalur 27 : 1-2-9-21-26-31-32-46-59 

Jalur 28 : 1-2-9-21-26-31-32-47-48-59 

Jalur 29 : 1-2-9-21-26-31-49-50-51-59 

Jalur 30 : 1-2-9-21-26-31-49-50-52-53-59 

Jalur 31 : 1-2-9-21-26-31-49-54-55-56-59 

Jalur 32 : 1-2-9-21-26-31-49-54-55-57-58-59 

6.2 Pengujian Integrasi 

Pengujian integrasi diterapkan pada tahap yang menintegrasikan 

fungsionalitas dari beberapa klas untuk melakukan sebuah operasi tertentu. 

Pengujian terintegrasi adalah teknik yang sistematis untuk penyusunan struktur 

program, pada saat bersamaan dikerjakan uji coba untuk memeriksa kesalahan yg 

nantinya digabungkan dengan interface. 

6.2.1 Pengujian Integrasi untuk Operasi encode(String s) 

Operasi encode(String s) merupakan operasi pembantu dalam pengkodean 

bermacam-macam jenis string ke dalam format bahasa URL. 



METHOD encode PARAMETER ch, len, sbuf 
 
DECLARATION : 
TYPE 
ch, len IS int 
sbuf IS StringBuffer 
 
DESCRITION : 
StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); 
    int len = s.length(); 
    for (int i = 0; i < len; i++)  
      int ch = s.charAt(i); 
      if ('A' <= ch && ch <= 'Z')   
        sbuf.append((char)ch); 
      else if ('a' <= ch && ch <= 'z')  
        sbuf.append((char)ch); 
      else if ('0' <= ch && ch <= '9')  
        sbuf.append((char)ch); 
      else if (ch == ' ')  
        sbuf.append('+'); 
     else if (ch == '-' || ch == '_'   
          || ch == '.' || ch == '!' 
          || ch == '~' || ch == '*' 
          || ch == '\'' || ch == '(' 
          || ch == ')')  
        sbuf.append((char)ch); 
     else if (ch <= 0x007f)  
        sbuf.append(hex[ch]); 
     else if (ch <= 0x07FF)  
    
             sbuf.append(hex[0xc0 | (ch >> 6)]); 
             sbuf.append(hex[0x80 | (ch & 0x3F)]); 
     else  
        sbuf.append(hex[0xe0 | (ch >> 12)]); 
        sbuf.append(hex[0x80 | ((ch >> 6) & 0x3F)]); 
        sbuf.append(hex[0x80 | (ch & 0x3F)]); 
  return sbuf.toString(); 

 

 
Gambar 6.2 Pemodelan Algoritma encode(String s) ke dalam flow graph 

Sumber: Pengujian 

Pemodelan ke dalam flow graph yang telah dilakukan terhadap operasi 

encode(String s) menghasilkan jumlah kompleksitas siklomatis (cyclomatic 

complexity) melalui persamaan V(G) = E – N + 2, Dimana V(G) merupakan 
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jumlah kompleksitas siklomatis, E merupakan jumlah sisi atau garis penghubung 

antara titik (node), dan N merupakan jumlah node (simpul). 

V(G)  = E - N + 2 

 = 26 – 19 + 2 

 = 9 

Dari nilai cyclomatic complexity yang telah dihasilkan dari perhitungan 

yaitu V(G) = 9, ditentukan Sembilan buah basis set dari jalur independent, yaitu :  

Jalur 1 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 2 : 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 3 : 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 4 : 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 5 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 6 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-2 

Jalur 7 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-2 

Jalur 8 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-2 

Jalur 9 : 1-2-3-4-6-8-10-12-14-16-18-19-2 

 

 



6.3 Pengujian Aplikasi 

Uji coba dilakukan terhadap proses-proses yang berlangsung dalam 

aplikasi antara lain proses membuka apliksi, proses pemasukkan, peng-update-an, 

serta penghapusan data, penyimpanan data, serta proses transaksi Penjualan 

Deposit Pulsa Multiserver Berbasis J2ME. 

6.3.1 Pengujian Membuka Aplikasi 

Langkah ini adalah proses awal pengujian apakah aplikasi dapat digunakan 

ataukah berhenti sampai tahap ini saja.  

 

Gambar 6.3 Ikon Aplikasi Pulsa Okedeh 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

Gambar 6.3 adalah tampilan ikon aplikasi Penjualan Deposit Pulsa 

Multiserver. Untuk menguji aplikasi dapat dijalankan adalah dengan membuka 

aplikasi dengan cara meng-klik ikon aplikasi tersebut. Saat aplikasi tidak dapat 

dijalankan maka akan keluar peringatan seperti pada gambar 6.4 berikut :  

 



 

Gambar 6.4 Peringatan Aplikasi Tidak Dapat Dijalankan 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

 

Saat aplikasi dapat dijalankan, maka aplikasi akan langsung membuka 

menu utama, terlihat seperti pada gambar 6.5 berikut : 

 

Gambar 6.5 Menu Utama 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

6.3.2 Pengujian Proses Memasukkan Data 

Langkah selanjutnya adalah pengujian memasukkan dan menyimpan data, 

proses ini dibutuhkan untuk dapat menjalankan menu transaksi Jual Pulsa. Data 

pertama yang akan dimasukkan adalah parameter-parameter pada menu Setting 

Server Harga, parameter dimasukkan pada setiap field produk pulsa yang akan 



dijual dengan format “nominal=kodepulsa=harga“, setiap format satu nominal 

dengan nominal lainnya dipisahkan dengan “#“. Berikut tampilan field yang 

sudah diisikan parameter :  

 

Gambar 6.6 Field Salah Satu Server Harga  
Sumber : Screenshot Aplikasi 

Setelah semua parameter diisikan, selanjutnya adalah menyimpan 

parameter tersebut, seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 6.7 Pilihan Untuk Menyimpan 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

Data kedua yang akan dimasukkan adalah parameter pada menu Setting 

Server Pulsa. Berikut tampilan field setting server pulsa : 



 

Gambar 6.8 Field Setting Server Pulsa 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

Setelah semua terisi, selanjutnya adalah menyimpan setingan tersebut. 

6.3.3 Pengujian Proses Transaksi Jual Pulsa 

Proses selanjutnya adalah pengujian transaksi jual pulsa. Pertama user 

memilih menu jual pulsa, selanjutnya user memilih salah satu produk yang akan 

dijual, seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 6.9 Memilih Salah Satu Produk 
Sumber : Screenshot Aplikasi 



Setelah proses diatas, proses selanjutnya adalah mengisi nominal pulsa 

yang akan dijual, serta nomor konsumen, terlihat seperti gambar berikut : 

 

Gambar 6.10 Field Nominal Dan Nomor Konsumen 
Sumber : Screenshot Aplikasi 

Langkah selanjutnya adalah memilih menu untuk melanjutkan proses 

pengiriman pulsa ke server pulsa. Sebelum mengirimkan SMS ke server pulsa, 

aplikasi akan memberikan notifikasi yang berisi tentang di server mana letak 

harga pulsa termurah, pemberitahuan nomor server pulsa, serta format SMS yang 

akan dikirimkan ke server pulsa tersebut. Berikut detail tampilan tersebut : 

 

Gambar 6.11 Detail Notifikasi Jual Pulsa 
Sumber : Screenshot Aplikasi 



6.4 Pengujian Validasi 

Untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan atau belum, maka dibutuhkan suatu pengujian validasi. Pengujian 

validasi ini menggunakan acuan yang telah dirumuskan pada daftar kebutuhan 

yang merupakan hasil dari analisis kebutuhan. Pada pengujian validasi ini 

menggunakan metode pengujian blackbox, dimana pengujian dilakukan dengan 

membandingkan apakah sistem kerja yang telah dibuat dengan daftar kebutuhan 

sudah sama. Objek validasi adalah semua item pada daftar kebutuhan, tabel 4.2 

yang telah dijabarkan pada bab 4. Berikut adalah nama kasus uji dan objek 

pengujian, serta hasil pengujiannya. 

6.4.1 Kasus Uji Validasi 

Proses pengujian dengan masing-masing kasus uji diterapkan pada setiap 

kebutuhan (requirement) untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan dengan 

kinerja sistem pada aplikasi yang telah dibuat. 

a. Kasus Uji Input Data Transaksi 

Nama Kasus Uji : Kasus Uji Input Data Transaksi. 

Objek Uji : Kebutuhan Fungsional (F01). 

Tujuan Pengujian : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk bisa 

menerima masukkan dari user berupa pilihan nama 

produk, nominal pulsa, serta nomor konsumen yang 

memesan, sehingga proses selanjutnya dapat 



disediakan. 

Prosedur Uji : 1. Menjalankan aplikasi yang telah terhubung dengan 

jaringan internet sebelumnya. 

2. Memasukkan data transaksi pada aplikasi. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: Sistem dapat memproses data yang telah dimasukkan 

oleh user. 

b. Kasus Uji Pengaktifan Aplikasi PHP 

Nama Kasus Uji : Kasus Uji Pengaktifan Aplikasi PHP. 

Objek Uji : Kebutuhan Fungsional (F02). 

Tujuan Pengujian : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem      

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk bisa 

melakukan pengaktifan aplikasi PHP, sehingga fungsi 

yang ada di dalamnya dapat digunakan. 

Prosedur Uji : 1. Menjalankan transaksi penjualan pulsa. 

2. Memilih submenu Lanjut untuk mengirimkan 

perintah pada aplikasi penjualan pulsa. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: Aplikasi penjualan pulsa dapat memberikan perintah 

untuk mengaktifkan aplikasi PHP, sehingga fungsi-

fungsi didalamnya dapat dijalankan. 

   

 



c. Kasus Uji Pencarian Server Pulsa Termurah 

Nama Kasus Uji : Kasus Uji Pencarian Server Pulsa Termurah. 

Objek Uji : Kebutuhan Fungsional (F03). 

Tujuan Pengujian : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem      

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk bisa 

melakukan pencarian harga termurah dari suatu produk 

yang dipesan pada server database. 

Prosedur Uji : 1. Menjalankan transaksi penjulan pulsa. 

2. Memilih submenu Lanjut untuk mengirim perintah 

pencarian pada aplikasi PHP untuk mencari data 

server pulsa termurah pada server database. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: Aplikasi PHP dapat melakukan pencarian server pulsa 

yang menyediakan produk termurah dari parameter 

yang telah dimasukkan. 

d. Kasus Uji Notifikasi Server Pulsa Termurah 

Nama Kasus Uji : Kasus Uji Notifikasi Server Pulsa Termurah. 

Objek Uji : Kebutuhan Fungsional (F04). 



Tujuan Pengujian : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem      

bisa mengirimkan informasi berupa notifikasi hasil 

pencarian pada aplikasi. 

Prosedur Uji : 1. Menjalankan transaksi penjualan pulsa. 

2. Memilih submenu Lanjut untuk mengirim perintah 

pencarian pada aplikasi PHP untuk mencari data 

server pulsa termurah pada server database. 

3. Server melakukan pencarian data pada database. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: Sistem dapat menampilkan hasil pencarian pada layar 

aplikasi berupa notifikasi informasi server pulsa yang 

menyediakan pulsa termurah. 

e. Kasus Uji Mengirim Permintaan Deposit Pulsa 

Nama Kasus Uji : Kasus Uji Mengirim Permintaan Deposit Pulsa. 

Objek Uji : Kebutuhan Fungsional (F05) 

Tujuan Pengujian : Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem      

bisa mengirimkan permintaan deposit pulsa kepada 

server pulsa. 



Prosedur Uji : 1. Menjalankan transaksi penjualan pulsa. 

2. Memilih submenu Lanjut untuk mengirim perintah 

pencarian pada aplikasi PHP untuk mencari data 

server pulsa termurah pada server database. 

3. Notifikasi berisi informasi server pulsa termurah 

telah dikirimkan oleh aplikasi PHP kepada aplikasi 

penjualan pulsa. 

4. Memilih “iya” untuk sistem agar mengirim sms ke 

nomor server pulsa tujuan. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: Sistem aplikasi Penjualan Pulsa Multiserver dapat 

mengirimkan pemesanan deposit pulsa pada server 

pulsa yang menyediakan produk pulsa termurah. 

 

 

 

 

 

 



6.4.2 Hasil Pengujian Validasi 

Dari kasus uji yang telah dilakukan sesuai prosedur pengujian pada sub 

pokok bahasan 6.3.1, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut : 

Tabel 6.1 Hasil Pengujian Validasi 

No. Kasus Uji Hasil yang Diperoleh Status 

1. Kasus Uji Input Data 

Transaksi 

Aplikasi penjualan pulsa dapat 

memproses data transaksi yang 

telah dimasukkan. 

Valid 

2. Kasus Uji Pengaktifan 

Aplikasi PHP 

Aplikasi penjualan pulsa dapat 

memberikan perintah pengaktifan 

aplikasi PHP. 

Valid 

3. Kasus Uji Pencarian 

Server Pulsa Termurah 

Aplikasi PHP  dapat melakukan 

pencarian harga termurah dari suatu 

produk yang dipesan pada server 

database. 

Valid 

4. Kasus Uji Notifikasi 

Server Pulsa Termurah 

Aplikasi PHP dapat mengirimkan 

hasil pencarian pada aplikasi 

penjulan pulsa berupa notifikasi 

informasi server pulsa yang 

Valid 



menyediakan pulsa termurah. 

5. Kasus Uji Mengirim 

Permintaan Deposit 

Pulsa 

Sistem aplikasi Penjualan Pulsa 

Multiserver dapat mengirimkan 

pemesanan deposit pulsa pada 

server pulsa yang menyediakan 

produk pulsa termurah. 

Valid 

Sumber : Pengujian 

6.4.3 Analisis Pengujian Validasi 

Pada tahap analisis kebutuhan telah didapatkan lima buah kebutuhan 

fungsionalitas yang harus dapat dipenuhi oleh sistem. Kelima kebutuhan tersebut 

kemudian digunakan pada proses perancangan yang akan diimplementasikan ke 

dalam aplikasi. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, kelima kebutuhan 

fungsionalitas tersebut telah dapat diterapkan dengan benar dan sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi Penjualan Pulsa 

Multiserver Berbasis Java 2 Micro Edition telah valid. 

 

 

 

 

 



BAB VII 

PENUTUP 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pada perancangan, implementasi, serta pengujian yang 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem ini dirancang dengan merumuskan kebutuhan-kebutuhan 

fungsionalitas, maupun non-fungsionalitas ke dalam daftar kebutuhan, 

sehingga didapatkan tiga aktor, dan lima buah skenario use case yang telah 

digambarkan ke dalam diagram use case. 

2. Aplikasi dapat mengakses database pada server. 

3. Aplikasi dapat menjalankan menu Setting Server Harga, sehingga user dapat 

meng-update dan menyimpan parameter Setting Harga. 

4. Aplikasi dapat menjalankan menu Setting Server Pulsa, sehingga user dapat 

meng-update dan menyimpan parameter Setting Pulsa. 

5. Aplikasi dapat menjalankan menu Jual Pulsa, serta dapat melakukan pencarian 

harga pulsa termurah pada server, sehingga user dapat melakukan transaksi 

penjualan pulsa dengan laba yang lebih tinggi. 

6. Hasil implementasi yang di uji telah sesuai dengan daftar kebutuhan yang 

telah dirancang sebelumnya. 

 

 

 



7.2 Saran  

Saran yang diberikan untuk pengembangan sistem pada aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk pengembangannya, aplikasi ini dapat dikembangkan untuk semua 

tingkat reseller agen pulsa, baik untuk skala kecil maupun skala besar. 

2. Untuk pengembangannya, aplikasi ini juga dapat diimplementasikan dengan 

menambahkan jumlah server pulsa, sehingga penjual dapat mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar. 

3. Untuk pengembangannya, aplikasi ini juga dapat menambahkan fungsi untuk 

bisa menerima notifikasi dari server pulsa. 
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