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1. Pendahuluan

Dalam bisnis pada era informasi ini khususnya e-commerce, pembayaran
dengan mata uang kertas sudah dianggap tradisional, tidak praktis dan rentan dari
segi keamanan seperti pemalsuan dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu,
kartu kredit digunakan sebagai penggantinya. Namun, penggunaan kartu kredit
masih memiliki kelemahan disamping memiliki bunga yang tinggi jika sudah
masa jatuh tempo tetapi tagihan belum terlunasi serta tidak semua e-commerce
menyediakan fasilitas pembayaran dengan kartu kredit karena harus ada
persyaratan tertentu dalam penggunaan kartu kredit pada e-commerce .[1]

Di sisi lain, jumlah pengguna telepon seluler menurut data terbaru dari
Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) hampir mendekati jumlah
penduduk di Indonesia dan jauh melebihi jumlah pengguna internet yang
menunjukan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses
telekomunikasi seluler. [2] Salah satu sistem pembayaran untuk e-commerce yang
dapat dicoba adalah menggunakan pulsa telepon seluler. Ide awal yang mendasari
berasal dari adanya fasilitas atau sarana transfer pulsa yang disediakan oleh
operator, dimana dari beberapa responden customer e-commerce mengutarakan
bahwa pulsa yang ditransfer dapat dijadikan sebagai pembayaran menggantikan
fungsi uang dengan adanya dukungan dari infrastuktur komputer, infrastruktur
telekomunikasi digital ditambah kebutuhan berbelanja yang semakin tinggi.
Selain itu masa aktif penggunaan telepon seluler yang relatif pendek, tetapi pulsa
masih tersedia maka pulsa dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti
pembelian barang melalui e-commerce.

Untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan konsumen maka salah satu
metode yang dapat digunakan adalah otentikasi. Otentikasi digunakan untuk
memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada konsumen dalam melakukan
proses transfer pulsa. Dengan menerapkan metode otentikasi pada sistem
pembayaran menggunakan pulsa diharapkan memberikan inovasi dan alternatif
pembayaran lain yang akan diterapkan pada e-commerce.

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan
penelitian ini. Penelitian pertama terkait dengan pemanfaatan SMS Gateway pada
online shopping yang berjudul ”Sistem Informasi Tracking Pengiriman Barang
pada Online Shopping Berbasis SMS Gateway pada PT. Karunia Inti Jaya
Agrisarana” yang dilakukan oleh Stefani Margaretta. Pada penelitian tersebut
mengimplementasikan sebuah sistem informasi tracking pada pengiriman barang
yang menggunakan aplikasi shopping chart sebagai media transaksi pembelian
dan pengaduan pelanggan serta menerapkan teknologi SMS Gateway yang
dimanfaatkan untuk mengirimkan nomor nota transfer, status pengepakan barang
dan status pengiriman barang kepada customer. Pada sistem informasi tracking
diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Java dan diharuskan
menggunakan handphone yang telah didukung oleh aplikasi Java. [3]

Penelitian yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan SMS Gateway
sebagai media informasi sekolah. Dalam jurnal yang berjudul “ Perancangan
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Sistem Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis SMS Gateway pada Sekolah
XYZ ” yang dilakukan oleh Muhammad Dahlan Kurnia. Pada penelitian tersebut
calon siswa yang ingin mendaftar sebagai siswa pada sekolah tersebut tidak lagi
harus mengisi formulir pendaftaran secara manual tetapi bisa melalui SMS dengan
mengetikan format tertentu yang telah ditentukan oleh sistem informasi tersebut.
Jika data pendaftaran dari siswa benar maka akan dilakukan proses pemasukan
data pendaftaran ke database, sebaliknya jika data dari calon pendaftar salah
maka akan diminta untuk melakukan SMS pendaftaran ulang. Setelah proses
pendaftaran melalui SMS benar maka sistem akan mengirimkan SMS auto respon
yang berupa informasi mengenai nomor pendaftaran, nama peserta, ruang tes dan
tanggal ujian. [4] Kesimpulan dari dua penelitian sebelumnya adalah pemanfaatan
SMS Gateway dalam bidang teknologi dan informasi saat ini telah berkembang
sangat pesat dan memiliki banyak kelebihan dalam membantu kinerja proses
bisnis dari institusi tertentu. Pada penelitian ini akan menitikberatkan pada proses
otentikasi pada sistem pembayaran e-commerce yang menggunakan pulsa telepon
seluler dengan menggunakan teknologi SMS Gateway untuk memberikan
kepercayaan pada konsumen dengan mengirimkan SMS konfirmasi pada saat
pendaftaran, pemesanan dan pembayaran serta untuk proses pengecekan pulsa
dari member.

Otentikasi

Otentikasi adalah identifikasi yang dilakukan oleh pihak–pihak yang saling
berkomunikasi yang merupakan suatu langkah untuk menentukan atau
menginformasi keaslian identitas seseorang atau objek. Otentikasi diperlukan agar
dapat menggunakan layanan tertentu dari sistem. Untuk melakukan otentikasi,
pertama kali pengguna harus didaftarkan dulu pada sistem yang ada, yang disebut
dengan registrasi. Otentikasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan
registrasi yang merupakan mekanisme yang di gunakan untuk melakukan validasi
terhadap identitas user yang mencoba mengakses sumber daya dalam sebuah
sistem komputer. Melakukan otentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan
konfirmasi terhadap kebenarannya, sedangkan melakukan otentikasi terhadap
seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Selain itu, otentikasi
juga merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk
menyediakan bukti bahwa dokumen atau file tertentu yang diterima secara
elektronik benar-benar datang dari orang yang bersangkutan.

Otentikasi bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari user yang
menggunakan. Ada banyak cara untuk membuktikan kebenaran tersebut :
1. Token Based

Merupakan metode otentikasi yang paling umum. Cara ini mengandalkan
kerahasiaan informasi, contohnya adalah password, PIN (Personal
Identification Number), nomor ID ataupun identitas lainnya. Cara ini
berasumsi bahwa tidak ada seorangpun yang mengetahui rahasia itu kecuali si
empunya atau pemilik.
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2. Biometric Based
Metode biometric mengandalkan keunikan bagian-bagian tubuh yang tidak
mungkin ada pada orang lain, misalnya sidik jari, suara atau sidik retina,
metode ini masih jarang dipakai karena faktor teknologi yang masih
tergolong mahal. Cara ini berasumsi bahwa bagian tubuh seperti sidik jari dan
sidik retina,tidak mungkin sama dengan orang lain.

3. Knowledge Based
Banyak sistem autentikasi dengan token juga menambahkan knowledge based
untuk meningkatkan keamanan, misalnya kartu ATM yang biasanya
digunakan bersama sama dengan nomor PIN. Contoh lain adalah dengan
mengandalkan barang yang sifatnya unik, misalnya kartu magnetik,
smartcard, hardware token, USB token dan sebagainya. [5]

E-commerce

Definisi e-commerce (Electronic Commerce) merupakan suatu cara
berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan
fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layangan get
and deliver. [6]

Transfer Pulsa

Pulsa adalah media penghubung untuk komunikasi, baik komunikasi jarak
dekat maupun jarak jauh. Komunikasi tersebut bisa via telepon maupun SMS
(Short Message Service). Pulsa merupakan  satuan perhitungan biaya telepon yang
dibayar di depan (prabayar) untuk dapat menggunakan layanan dari suatu
provider. Transfer pulsa adalah salah satu layanan para operator seluler yang
memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengiriman atau transfer pulsa ke
sesama pengguna layanan operator. Transfer pulsa hanya dapat dilakukan ke
sesama operator atau ke produk lain tapi masih dalam satu induk operator yang
sama. Misalnya transfer pulsa dari operator Telkomsel yaitu produk simPATI
transfer pulsa ke sesama produk simPATI atau ke produk As. Besarnya nilai pulsa
yang ditransfer dapat bervariasi tergantung dari keinginan dan kebutuhan
pelanggan. [7]

SMS Gateway

Salah satu model komunikasi yang handal saat ini adalah pesan pendek
SMS. SMS tersebut bisa melakukan transaksi dengan database. Untuk itu perlu
dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai SMS Gateway.  Pada prinsipnya,
SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan
komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna
mendistribusikan pesan-pesan yang di generate lewat sistem informasi melalui
media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler. SMS Gateway berfungsi untuk
menerima dan mengirim SMS dengan menggunakan terminal mobile pada sebuah
server.[8]
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3. Metode Penelitian

Gambar 1 Prototyping Model [9]

Dalam pengembangan aplikasi, metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah metode prototyping model yang terdiri dari beberapa tahapan di antaranya :
1. Pengumpulan Kebutuhan.

Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan dalam
perancangan sistem, meliputi kebutuhan sistem akan perangkat lunak untuk
proses otentikasi menggunakan SMS Gateway serta analisis kebutuhan
pengguna untuk proses pembayaran menggunakan transfer pulsa.

2. Perancangan.
Dari hasil analisis kebutuhan sistem maupun pengguna, kemudian dilakukan
representasi perancangan terstruktur dengan menggunakan DFD (Data Flow
Diagram), perancangan basis data, relasi antar tabel, perancangan arsitektur
sistem, perancangan antar muka dan metode pengujian sistem. Pada tahap ini
juga dilakukan implementasi e-commerce dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan MYSQL dan implementasi SMS untuk otentikasi
menggunakan Gammu SMS Gateway sesuai dengan perancangan
sebelumnya.

3. Evaluasi.
Tahapan evaluasi merupakan proses pengujicobaan aplikasi e-commerce
supaya fungsi-fungsi pada sistem bebas dari kesalahan, dan hasilnya harus
benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Selanjutnya dilakukan proses pengujian. Pengujian yang dilakukan di dalam
penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama
pengujian yang dilakukan secara mandiri menggunakan alfa testing dimana
dilakukan pengujian terhadap keberhasilan dan akurasi dari proses otentikasi
dan tahapan kedua dengan media kuesioner yang dilakukan oleh pengguna.
.

Arsitektur Sistem

Pada Gambar 2 merupakan arsitektur dari sistem dimana server e-
commerce di tempatkan pada sebuah komputer administrator yang terhubung
dengan handphone sebagai SMS Gateway melalui kabel data yang dihubungkan
dengan port serial yang ada pada komputer. Semua proses pengolahan data
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transaksi pemesanan dan pembayaran customer serta pengiriman SMS konfirmasi
dan proses pengecekan pulsa terdapat pada komputer administrator.

Customer Client PC

HP sms Gateway

Server Ecommerce

Gambar 2 Arsitektur Sistem

DFD Level 0

Pada Gambar 3 merupakan gambaran umum dari proses otentikasi dimana
terlihat bahwa sistem akan berhubungan dengan dua entitas luar yaitu entitas
konsumen dan entitas administrator e-commerce. Proses otentikasi dimulai ketika
konsumen memasukkan nomor handphone ketika melakukan pendaftaran member
atau registrasi dan akan mendapat konfirmasi pendaftaran melalui SMS. Pada saat
selesai melakukan pemesanan, maka konsumen akan menerima konfirmasi SMS
pemesanan yang berisi nomor ID pemesanan dan jumlah nilai pemesanan yang
harus dibayar yang dikirim oleh administrator melalui server SMS Gateway.
Konsumen juga akan menerima SMS notifikasi pembayaran ketika selesai
melakukan pembayaran. Nomor SMS konfirmasi otentikasi dari administrator
tersebut yang akan menjadi nomor pengiriman pulsa. Konsumen akan mentransfer
pulsa melalui sarana transfer pulsa yang disediakan oleh provider ke nomor
administrator yang selanjutnya digunakan untuk melakukan pembayaran
pemesanan.

Gambar 3 DFD Level 0
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DFD Level 1

DFD Level 1 pada Gambar 4 merupakan overview diagram dimana
subsistem dalam sistem e-commerce ditampilkan sehingga dapat diketahui
subproses-subproses di dalamnya. Subproses pertama adalah proses pendaftaran
member yang akan dilakukan oleh konsumen ketika konsumen pertama kali ingin
melakukan pemesanan. Proses pemesanan merupakan subproses kedua yang akan
menampilkan jumlah pemesanan yang dilakukan oleh member. Subproses kedua
juga akan melakukan pengiriman SMS notifikasi dari sistem ke member untuk
meyakinkan member bahwa nomor handphone sistem adalah valid. Subproses
ketiga merupakan proses transaksi dimana member akan mengirimkan pulsa
sesuai jumlah transaksi dan sistem akan mengecek pengiriman pulsa dan
memasukkan jumlah pulsa tersebut ke saldo dari member yang nantinya akan
digunakan untuk proses pembayaran pemesanan barang.

2
Pemesanan

KONSUMEN

Data Transfer PUlsa

Pemesanan

Data transaksi Pemesanan

Data Transaksi

SMS konfirmasi Nilai pemesanan

Member1
Pendaftaran MemberData Pendaftaran Member

Data Member

3
Transaksi Data Pembayaran

SMS Konfirmasi
Pendaftaran Member

Update Saldo
Member

SMS Konfirmasi Transfer Pulsa

Daftar Pemesanan dan Pembayaran

Data Pembayaran

SMS Konfirmasi Pembayaran
 Pesanan

Data Pemesanan barang

Administrator Laporan Status Pembayaran dan Pemesanan

Gambar 4 DFD Level 1
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DFD Level 2

Pada DFD level 2 pada Gambar 5 merupakan subproses transaksi yang
ada pada DFD level 1. Pada DFD Level 2 proses transaksi dipecah menjadi
beberapa subproses yaitu pembayaran dan transaksi transfer pulsa untuk
melengkapi proses otentikasi pada sistem pembayaran berbasis pulsa. Setelah
kedua proses tersebut pihak administrator juga akan menerima laporan dari status
pemesanan barang maupun status pembayaran dari setiap transaksi yang
dilakukan oleh konsumen.

Gambar 5 DFD Level 2

Relasi Antar Tabel
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Gambar 6 Relasi Antar Tabel
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Pada Gambar 6 merupakan relasi antar tabel, dimana semua tabel
dihubungkan sehingga diketahui relasi antar tabelnya. Tabel kategori berelasi
dengan tabel barang dengan aturan one to many dimana kode kategori pada tabel
barang berfungsi sebagai foreign key. Tabel barang berelasi dengan tabel detail
pemesanan dengan aturan one to many. Tabel pemesanan berelasi dengan tabel
detail pemesanan dengan aturan one to many. Tabel pemesanan berelasi dengan
tabel pelanggan dengan aturan one to many dimana username pada tabel
pemesanan berfungsi sebagai foreign key.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil implementasi dari proses otentikasi pada sistem pembayaran
menggunakan pulsa telepon seluler pada e-commerce terdiri dari hasil
implementasi konfirmasi pada saat pendaftaran, konfirmasi pemesanan barang,
konfirmasi pembayaran pemesanan, konfirmasi pengiriman.

Hasil Implementasi Konfirmasi Pendaftaran

Proses pendaftaran atau registrasi merupakan awal dari proses otentikasi
pada sistem pembayaran menggunakan pulsa telepon seluler pada e-commerce,
dimana member akan mengisi formulir registrasi yang akan menyertakan nomor
handphone yang nantinya akan digunakan untuk proses konfirmasi SMS lainnya
dan juga pada saat melakukan pembayaran menggunakan transfer pulsa, sistem
akan mengetahui pulsa kiriman berdasarkan nomor handphone yang diisi member
pada saat registrasi. Untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi member
akan sistem, pada Gambar 7 merupakan SMS konfirmasi pendaftaran yang akan
diterima oleh member setelah mengisi formulir registrasi dengan benar. SMS
berasal dari server SMS Gateway yang dimiliki oleh administrator ecommerce
yang isinya adalah username dan password dari member.

Gambar 7 SMS Konfirmasi Pendaftaran
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Hasil Implementasi Konfirmasi Pemesanan
Proses konfirmasi pemesanan barang akan dikirimkan ketika seorang

member telah selesai melakukan transaksi atas barang yang telah dipesan
sebelumnya. Pada Gambar 8 merupakan pesan atau SMS konfirmasi pemesanan
atau pengorderan barang yang berisi nomor nota pengorderan atau ID pemesanan
barang dan jumlah pulsa yang harus dikirimkan sesuai dengan transaksi yang telah
dilakukan oleh member dan juga pada halaman web dari member juga akan
menampilkan konfirmasi pembayaran sesuai dengan SMS konfirmasi pemesanan.

Gambar 8 SMS Konfirmasi Pemesanan

Hasil Implementasi Konfirmasi Pengiriman Pulsa
Proses otentikasi pengecekan pulsa pada sistem e-commerce yang

dikirimkan oleh member melalui transfer pulsa terjadi ketika SMS server dari
administrator mendapatkan SMS konfirmasi pengiriman transfer pulsa dari
provider. Pada Gambar 9 merupakan pesan konfirmasi SMS transfer pulsa dari
provider yang berisi nomor handphone member yang mengirimkan pulsa dan
nominal transfer pulsa.

Gambar 9 SMS Konfirmasi Pengiriman Pulsa dari Provider
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SMS konfirmasi dari provider tersebut akan tersimpan pada inbox dari
database Gammu SMS server administrator. Pada Kode Program 1 terlihat bahwa
pesan SMS konfirmasi transfer pulsa yang masuk akan diparsing dan dicek
kebenarannya untuk menghindari adanya pesan dari nomor lain yang berisi
informasi pengiriman transfer pulsa yang sama. Untuk itu dilakukan pengecekan
pesan transfer pulsa yang akan diproses hanyalah yang berasal dari nomor
provider yaitu 858. Proses parsing dilakukan untuk mengolah data SMS yang
masuk agar didapat nilai pulsa yang ditransfer dan nomor pengirim yang akan
dicocokkan dengan nomor handphone member yang telah terdaftar sehingga pulsa
yang masuk akan tersimpan ke dalam saldo dari member yang benar-benar telah
melakukan proses transfer pulsa.

Kode Program 1 Proses Pengecekan Pulsa

Pada Gambar 10 terlihat bahwa member juga akan menerima SMS
konfirmasi pengiriman pulsa untuk memberikan informasi kepada member bahwa
pulsa yang ditransfer telah benar–benar diterima oleh sistem.
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Pada Gambar 11 terlihat bahwa secara otomatis setelah member
melakukan pengiriman pulsa dan sudah diterima oleh sistem, maka sistem akan
melakukan penambahan saldo pada halaman web dari member .

Gambar 11 Halaman Penambahan Saldo

Hasil Implementasi Konfirmasi Pembayaran

Setelah member melakukan proses transfer pulsa ke nomor administrator,
maka pulsa yang masuk akan tersimpan di dalam database saldo dari member.
Saldo tersebut dapat digunakan saat melakukan pembayaran barang yang telah
dipesan sebelumnya. Pada saat pembayaran seperti pada Gambar 12, sistem akan
melakukan pemotongan saldo sebesar nilai transaksi yang telah dilakukan dan
member akan menerima SMS konfirmasi nomor pemesanan yang telah dibayar
beserta informasi saldo yang tersisa seperti pada Gambar 13.

Gambar 12 Halaman Proses Pembayaran
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Gambar 13 Konfirmasi Pembayaran

Pembahasan Teknologi SMS Gateway dan Metode Otentikasi

Pada penelitian ini, SMS Gateway untuk SMS konfirmasi pada saat
regsitrasi, pemesanan, pembayaran serta konfirmasi pada transfer pulsa diterap
kan dengan menggunakan tools dari SMS Gateway yaitu Gammu. Dari hasil
implementasi yang telah diterapkan ada beberapa fitur dari teknologi SMS
Gateway yang diterapkan pada proses otentikasi yaitu :
1. SMS Auto Replay

Fitur ini diterapkan pada saat pengiriman transfer pulsa oleh member, maka
sistem akan mengirimkan SMS auto reply untuk memberikan informasi
bahwa pulsa telah diterima oleh sistem.

2. SMS Signature
Fitur ini diterapkan pada setiap SMS konfirmasi yaitu dengan memberikan
identitas dari web e-commerce.

Pada e-commerce dengan sistem pembayaran menggunakan pulsa telepon
seluler ini, metode otentikasi yang digunakan adalah knowledge based yang terdiri
dari penggunaan simcard (nomor handphone) dan juga penambahan username
serta password dan nomor ID pemesanan pada sistem pembayaran e-commerce
menggunakan pulsa. Metode otentikasi ini diterapkan ketika calon member yang
tertarik akan barang yang ditawarkan oleh web e-commerce ingin melakukan
transaksi pembelian dan pembayaran. Untuk itu calon member harus melakukan
registrasi terlebih dahulu untuk bisa berinteraksi dengan sistem. Pada saat
melakukan registrasi, member akan memberikan nomor handphone sebagai salah
satu syarat agar otentikasi dapat berjalan. Dengan adanya nomor handphone,
sistem dapat mengirimkan username dan password melalui SMS konfirmasi
pendaftaran sehingga member dapat menyimpan pesan tersebut dan dapat
dimanfaatkan jika suatu saat member lupa akan username dan password dari web
e-commerce tersebut. Setelah itu member dapat berinteraksi dengan sistem dengan
login menggunakan username dan password tersebut. Kemudian untuk setiap
pemesanan barang sistem akan mengirimkan nomor ID pemesanan kepada
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member. Nomor ID pemesanan yang dikirim sesuai dengan nomor ID atau nota
pemesanan dari member yang diketahui oleh member melalui web. Dengan
adanya kiriman SMS konfirmasi pemesanan, member akan lebih percaya dan
yakin untuk melakukan pengiriman transfer pulsa ditambah nomor pengirim SMS
konfirmasi pemesanan sama dengan nomor pengirim SMS konfirmasi pendaftaran
yang merupakan nomor dari handphone administrator. Selanjutnya pada saat
member melakukan transfer pulsa dan pembayaran, member juga akan
mendapatkan konfirmasi SMS transfer pulsa dan konfirmasi SMS pembayaran
yang dikirimkan ke nomor handphone member yang telah didaftarkan
sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk menambahkan keyakinan dan kepercayaan
kepada member dalam melakukan transaksi-transaksi pemesanan pada lain waktu.

Hasil Pengujian

Pengujian sistem berfungsi untuk melihat sejauh mana sistem dapat
berjalan dan untuk menemukan kesalahan (bug) yang mungkin terjadi pada
sistem. Pengujian yang dipakai adalah alfa yang merupakan pengujian yang
dilakukan oleh developer ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam
hal ini kesalahan (bug)  yang sering terjadi diakibatkan karena tools dari Gammu
yang tidak stabil dan harus melakukan proses restart service dari Gammu. Ketika
proses pengiriman SMS sedang berlangsung dan Gammu tiba-tiba mengalami
error dan service SMS server berhenti maka pengiriman SMS akan gagal.
Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan restart pada service dari
Gammu sehingga pengiriman konfirmasi SMS kepada member dapat kembali
dilakukan dan proses pengiriman akan berhasil. Pengujian akurasi keberhasilan
SMS dilakukan dengan melakukan pengujian sebanyak 50 kali untuk masing –
masing proses yaitu proses pendaftaran member, proses pemesanan barang, proses
transfer pulsa dan proses pembayaran.

1. Pendaftaran Member

Tabel 1 Pengujian Akurasi Pendaftaran

No Date RegisterTime RecievedTime Destination Status Range
Time

1 08/05/12 17:52:52 17:52:57 082136561604 DeliveryOK 0:00:05
2 08/07/12 11:25:13 11:25:20 087719997772 DeliveryOK 0:00:07
3 08/07/12 11:28:50 11:28:57 087719997772 DeliveryOK 0:00:07
4 08/08/12 11:40:15 11:40:26 082326657052 DeliveryOK 0:00:11
5 08/09/12 6:40:44 6:40:51 082326657052 DeliveryOK 0:00:07
6 08/09/12 6:41:59 6:42:06 082326657052 DeliveryOK 0:00:07
7 08/09/12 6:43:09 6:43:15 082326657052 DeliveryOK 0:00:06
8 08/09/12 6:43:55 6:44:01 082326657052 DeliveryOK 0:00:06
9 08/09/12 6:47:27 6:47:32 082326657052 DeliveryOK 0:00:05
10 08/09/12 6:49:48 6:49:54 082326657052 DeliveryOK 0:00:06
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Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari 10 pengujian teratas dari proses
pengiriman SMS pendaftaran atau registrasi, dimana pengujian dilakukan
sebanyak 50 kali, semua SMS yang dikirim dari server SMS administrator
terkirim ke handphone member. Waktu rata-rata per SMS yang diperlukan dari
waktu member selesai melakukan proses pendaftaran sampai SMS diterima oleh
member yaitu 6,34 detik dengan waktu tercepat 5 detik dan waktu terlama 11
detik.

2. Pemesanan Barang

Tabel 2 Pengujian Akurasi Pemesanan

No Date OrderTime RecievedTime Destination Status Range
Time

1 07/25/12 09:33:30 09:33:34 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
2 07/25/12 09:35:26 09:35:30 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
3 07/25/12 09:36:32 09:36:36 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
4 07/25/12 09:38:32 09:38:37 081329175062 DeliveryOK 00:00:05
5 07/25/12 09:39:14 09:39:18 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
6 07/25/12 09:40:19 09:40:23 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
7 07/25/12 09:41:38 09:41:42 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
8 07/25/12 09:42:51 09:42:55 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
9 07/25/12 09:43:51 09:43:55 081329175062 DeliveryOK 00:00:04

10 07/25/12 09:45:58 09:46:03 081329175062 DeliveryOK 00:00:05

Pada Tabel 2 menunjukkan hasil dari 10 pengujian teratas dari proses
pengiriman SMS konfirmasi pemesanan barang, dimana pengujian dilakukan
sebanyak 50 kali dan semua SMS yang dikirim dari server SMS administrator
terkirim ke handphone member. Waktu rata-rata per SMS yang diperlukan dari
waktu member selesai melakukan proses pengorderan sampai diterima di
handphone member yaitu 4,58 detik dengan waktu tercepat 3 detik dan waktu
terlama 8 detik.

3. Transfer Pulsa

Tabel 3 Pengujian Akurasi Transfer Pulsa

No Date SendingTime RecievedTime Destination Status Range
Time

1 07/25/12 17:44:01 17:44:08 081329175062 DeliveryOK 0:00:07
2 07/25/12 17:45:59 17:46:06 081329175062 DeliveryOK 0:00:07
3 07/25/12 17:48:29 17:48:37 081329175062 DeliveryOK 0:00:08
4 07/25/12 19:09:11 19:09:15 082136561604 DeliveryOK 0:00:04
5 07/25/12 19:12:11 19:12:18 082136561604 DeliveryOK 0:00:07
6 07/25/12 19:13:12 19:13:19 082136561604 DeliveryOK 0:00:07
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7 07/25/12 21:04:43 21:04:51 082326657052 DeliveryOK 0:00:08
8 07/25/12 21:06:43 21:06:51 082326657052 DeliveryOK 0:00:08
9 07/25/12 21:08:43 21:08:52 082326657052 DeliveryOK 0:00:09

10 07/25/12 21:10:03 21:10:09 082326657052 DeliveryOK 0:00:06

Pada Tabel 3 menunjukkan hasil dari 10 pengujian teratas dari proses
pengiriman SMS konfirmasi transfer pulsa, dimana pengujian dilakukan sebanyak
50 kali, semua SMS yang dikirim dari server SMS administrator terkirim ke
handphone member. Waktu rata-rata per SMS yang diperlukan dari waktu
pengiriman SMS balasan konfirmasi dari administrator sampai SMS diterima oleh
member yaitu 6,22 detik dengan waktu tercepat 4 detik dan waktu terlama 9 detik.

4. Pembayaran Barang

Tabel 4 Pengujian Akurasi Konfirmasi Pembayaran

No Date PaymentTime RecievedTime Destination Status Range
Time

1 07/25/12 10:32:46 10:32:53 081329175062 DeliveryOK 00:00:07
2 07/25/12 11:10:38 11:10:43 081329175062 DeliveryOK 00:00:05
3 07/25/12 11:10:57 11:11:01 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
4 07/25/12 11:11:16 11:11:21 081329175062 DeliveryOK 00:00:05
5 07/25/12 11:11:35 11:11:39 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
6 07/25/12 11:11:56 11:12:00 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
7 07/25/12 11:12:15 11:12:18 081329175062 DeliveryOK 00:00:03
8 07/25/12 11:12:18 11:12:22 081329175062 DeliveryOK 00:00:04
9 07/25/12 11:12:25 11:12:29 081329175062 DeliveryOK 00:00:04

10 07/25/12 11:12:53 11:12:57 081329175062 DeliveryOK 00:00:04

Pada Tabel 4 menunjukkan hasil dari 10 pengujian teratas dari proses
pengiriman SMS pembayaran, dimana pengujian dilakukan sebanyak 50 kali,
semua SMS yang dikirim dari server SMS administrator terkirim ke handphone
member. Waktu rata-rata per SMS yang diperlukan dari waktu pembayaran yang
dilakukan oleh member sampai SMS diterima oleh member yaitu 8,32 detik
dengan waktu tercepat 3 detik dan waktu terlama 11 detik.

Dengan akurasi yang tidak menunjukan pada suatu waktu tertentu dari ke
empat proses pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan proses pengiriman
SMS dari SMS server administrator ke handphone member dapat berlangsung
dengan cepat maupun lambat. Cepat lambatnya pengiriman SMS dapat
disebabkan oleh beberapa faktor seperti sinyal pada ponsel, masalah yang timbul
pada operator dan kepadatan penggunaan jaringan SMS pada suatu area.
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Setelah dilakukan pengujian sistem akan akurasi dan proses keberhasilan
dari SMS konfirmasi pada otentikasi, selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner
yang dilakukan oleh 30 responden dari pemilik e-commerce (seller) dan juga dari
30 responden dari customer. Hasil yang diperoleh dari pertanyaan apakah pemilik
e-commerce berminat dan tertarik untuk memanfaatkan pembayaran pemesanan
barang dengan transfer pulsa yang telah diajukan kepada 30 responden dapat
dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14 Grafik Ketertarikan Seller

Kemudian dari pertanyaan yang diajukan kepada 30 responden customer
akan ketertarikan pemanfaatan transfer pulsa sebagai pembayaran pemesanan
pada e-commerce dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Grafik Ketertarikan Customer

Dari hasil pengisian  kuesioner yang telah dilakukan oleh seller maupun
customer terhadap ketertarikan atau minat dalam penggunaan transfer pulsa
sebagai media pembayaran pada pemesanan barang pada e-commerce, didapat
bahwa presentasi minat dari seller yang setuju untuk menerapkan transfer pulsa
adalah 46.7% dari 14 responden, yang tidak setuju adalah 30% dari 9 responden
dan yang masih ragu-ragu untuk menerapkan transfer pulsa sebagai pembayaran
adalah 23.3% dari 7 responden. Ketertarikan atau minat dari seller dalam
penggunaan pulsa sebagai media pembayaran adalah untuk mempermudah dari
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pada e-commerce dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Grafik Ketertarikan Customer

Dari hasil pengisian  kuesioner yang telah dilakukan oleh seller maupun
customer terhadap ketertarikan atau minat dalam penggunaan transfer pulsa
sebagai media pembayaran pada pemesanan barang pada e-commerce, didapat
bahwa presentasi minat dari seller yang setuju untuk menerapkan transfer pulsa
adalah 46.7% dari 14 responden, yang tidak setuju adalah 30% dari 9 responden
dan yang masih ragu-ragu untuk menerapkan transfer pulsa sebagai pembayaran
adalah 23.3% dari 7 responden. Ketertarikan atau minat dari seller dalam
penggunaan pulsa sebagai media pembayaran adalah untuk mempermudah dari
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customer dalam melakukan proses pembayaran pemesanan sehingga dapat
memperbanyak jumlah customer. Dari hasil presentasi minat dari seller juga dapat
disimpulkan bahwa setengah dari responden setuju untuk menerapkan transfer
pulsa sebagai alternatif pembayaran lain pada e-commerce disamping itu masih
ada kemungkinan dari responden yang ragu-ragu untuk menerapkan transfer pulsa
sebagai media pembayaran pada e-commerce.

Sedangkan dari pihak customer presentasi ketertarikan atau minat
menggunakan transfer pulsa sebagai pembayaran cukup tinggi yaitu 70% dari 7
responden yang sangat setuju dan 14 responden yang mengutarakan setuju,
sedangkan customer yang tidak setuju adalah 20% dari 6 responden dan yang
masih ragu-ragu adalah 10% dari 3 responden. Dari hasil presentasi tersebut dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar customer setuju dan berminat jika transfer
pulsa dijadikan sebagai media atau sarana pembayaran pada e-commerce.

Dari hasil presentasi ketertarikan dan minat responden baik dari sisi
customer maupun seller sebagai pemilik e-commerce menunjukkan pulsa
dimungkinkan untuk dijadikan sebagai alternatif media pembayaran pada e-
commerce.

5. Simpulan

Berdasarkan pada proses penelitian, proses implementasi dan juga proses
pengujian maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penerapan
otentikasi sistem pembayaran e-commerce dengan pulsa telepon seluler diterapkan
dengan mengirimkan SMS konfirmasi pendaftaran, pemesanan, transfer pulsa dan
pembayaran dengan teknologi SMS Gateway. (2) Metode dan faktor otentikasi
yang digunakan pada sistem ini knowledge based yaitu SIM card atau lebih
tepatnya nomor handphone dengan menambahkan metode token based yaitu
username, password dan nomor ID pemesanan. (3) Kelebihan dari sistem adalah
penerapan saldo pulsa pada setiap akun dari member sehingga dapat dimanfaatkan
bila sewaktu-waktu member ingin melakukan pembayaran tanpa harus melakukan
transfer pulsa jika saldo masih mencukupi. (4) Hasil dari pengujian sistem
terhadap akurasi dan juga pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden
menunjukkan bahwa pulsa dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembayaran lain
pada e-commerce. (5) Sistem sangat tergantung dari fasilitas layanan transfer
pulsa yang disediakan oleh provider. (6) Kelemahan dari sistem adalah
ketergantungan dengan beberapa komponen yang berjalan secara paralel, yaitu
handphone, Gammu, pengecekan kedatangan SMS dengan autoreply dan aplikasi
e-commerce tersebut. Hal ini membutuhkan resource yang berat jika digunakan
pada sistem yang bekerja secara terus-menerus.
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