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ABSTRACT — More and more users smart phones in
Indonesia means the more technological features offered one
of them is the technology of near field communication (NFC)
NFC technology can be used as an alternative medium of
payment that is faster, more flexible and relatively secure,
the research carried out by studying to the literature by
searching for articles that include some research on seberpa
of developments in smartphone technology and how far the
media usage of electronic payment, in this study NFC
technology will try to use as an alternative medium of
payment to improve flexibility in business processes,
especially in a sales system or Point Of Sales.

dunia pada tahun-tahun terakhir terhadap penggunaan
sistem pembayaran secara elektronik. Pada dasarnya
penerapan sistem electronik untuk alat pembayaran dapat
memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi
(Shahril, Mohd Zahari, & Othman, 2013) alangkah lebih
fleksiblenya jika konsumen melakukan pembayaran
dengan menggunakan handphone pintar yang biasa
digunakan.
Seiring pertumbuhan handphone pintar di
kawasan asia pasifik mengalami perkembangan yang
sangat pesat dan diperkirakan mencapai 1.49 milyard
pengguna pada tahun 2019 , khususnya di indonesia yang
merupakan pangsa pasar smartphone ketiga terbesar
didunia setelah china dengan jumlah 563.3 juta, india
204.1 juta sedangkan untuk indonesia sendiri 65.2 juta
unit smartphone pertahun dan diprediksi akan melonjak
jumlahnya pada tahun 2019 dengan jumlah 92.0 (Van der
Schaar Investments, 2015), bererapa smartphone yang ada
di indonesia telah mendukung near field communication
(NFC) dan pada tahun 2018 para analis industri dunia
memprediksi smartphone yang mendukung teknologi near
field communication (NFC), akan mencapai angka 1.6
milyar unit (Husni & Ariono, 2014), teknologi near field
communication dari segi penggunaan cukup mudah cukup
dengan 1 sentuhan dan tanpa autentikasi.
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Husni
dan Ariono pada tahun 2014 yang berjudul Development of
Integrated Mobile Money System Using Near Field
Communication (NFC) Smartphone and Electronic Data
Capture mengemukan bahwa teknologi NFC yag sudah
tersedia di smartpohe yang ada saat ini merupakan sebuah
teknologi yang sangat potensial jika terus dikembangkan
dalam penelitian tersebut juga menyebutkan trend
penggunaan transaksi dengan cara menggunakan
pembayaran secara elektronik di Indonesia, menunjukan
angka peningkatan yang cukup dari tahun ke tahun
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ABSTRAK — Semakin banyak pengguna handphone pintar
di indonesia berarti semakin banyak pula fitur teknologi
yang ditawarkan salah satunya adalah teknologi near field
communication (NFC), Teknologi NFC bisa digunakan
sebagai salah satu alternatif media pembayaran yang
cepat, lebih fleksibel dan relatif aman, penelitian dilakukan
dengan melakukan studi terhadap literatur dengan
mencari artikel yang memuat beberapa penelitian tentang
seberpa besar perkembangan teknologi smartphone dan
seberapa jauh penggunaan media pembayaran secara
elektronik, pada penelitian ini teknologi NFC akan coba
digunakan sebagai salah satu alternatif media pembayaran
untuk meningkatkan fleksibilitas dalam proses bisnis
terutama pada sebuah sistem penjualan atau Point Of
Sales.
Kata Kunci: NFC, POS, Pembayaran,E-Payment

PENDAHULUAN
Bersamaan dengan semakin berkembangnya
tingkat kepercayaan masyarakat di beberapa negara di
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sederhana, untuk bisa berkomunikasi antar perangkat
(NFC Forum, 2015).
B. Point Of Sales (P.O.S)
Point of sales merupakan sebuah sistem elektronik
atau software yang memfasilitasi bisnis antara merchant
dan konsumen menjadi lebih baik dan digunakan untuk
melengkapi transaksi (Stoutenburg, et al., 2004).
C. Pembayaran Secara Elektronik (E-Payment)
E-paymnet melibatkan pembayar dan penerima
bayaran merupakan, seorang penerima bayaran
merupakan sebuah entitas, tujuan utama dari protocol epayment adalah memindahkan dari pembayar ke penerima
melalui jalur elektronik dan melibatkan perbankan. Ada
beberapa model e-payment yang tersedia saat ini
diantaranya (Junxuan, 2010).

Sumber : Olahan data dari (Bank Sentral Republik Indonesia, 2013)

Gambar 1. Grafik Peredaran Uang Elektronik
Pada penelitian yang dilakukan (Sajid & Haddara,
2016) melakukan penelitian dengan cara menyebarkan
kuisioner tentang penggunaan teknologi NFC untuk media
pembayaran, pada penelitian tersebut menghasilkan
beberapa point diantaranya sistem NFC yang dibangun
harus solid dan bisa terintegrasi agar para konsumen
stackholder bisa menjamin semua keamanan dari sistem
pembayaran menggunakan NFC.
Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan
teknologi NFC sebagai media pembayaran yang fleksible
memiliki potensi yang cukup besar dengan beberapa
perbaikan yang perlu dikembangkan lagi untuk lebih
menjaga dan memastikan keamanan dalam proses
bertransaksi

BAHAN DAN METODE
Landasan utama dari penelitian ini adalah tentang
bagaimana menerapkan sebuah teknologi Touchless
seperti NFC untuk media pembayaran dan dapat
diintegrasikan dalam sebuah sistem seperti Point Of Sales.
Oleh karena itu kami melakukan sebuah analisa dan
perancangan tentang sebuah sistem terintegrasi supaya
lebih mempermudah konsumen dalam melakukan
pembayaran dan stackholder bisa menjadi lebih efisien
dalam proses pelayanan dan penanganan terhadap
konsumen yang ingin melakukan pembayaran.
A. Teknologi Near Field Communication (NFC)
Teknologi Near Field Communication (NFC)
merupakan salah satu teknologi radio komuikasi jarak
dekat teknologi ini memudahkan konsumen dalam
melakukan transaksi cukup dengan satu sentuhan

1. Kartu
Kartu seperti kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar
memanfaatkan media kartu berbahan platik dan sebuah
magnetik strip, pemegang kartu akan menngesekan kartu
ke terminal lalu terminal menstransmisikan data ke pihak
bank untuk dilkukan pencocokan akun dan melakukan
pembayaran.
2. Internet
Model e-payment dengan menggunakan internet yaitu
dengan cara user melakukan transfer melalui pihak ketiga
untuk dihubungkan ke bank.
3. Mobile Payment
Konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran dengan
cara mengirimkan SMS melalui protokol WAP
4. Biometric Payment
Pembayran dengan teknologi biometrik yaitu pembayaran
yang dilakukan dengan memindai retina atu sidik jari
konsumen yang bertujuan menggantikan kartu plastik
sehingga transaksi menjadi lebih aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari analisa yang dilakukan penelitian ini akan
membahas
mengenai
sebuah
rancangan
sistem
pembayaran secara elektronik dengan menggunakan
media NFC sebagai uang elektronik kemudian sebuah
software yang terintegrasi dengan sistem Point Of sales
yang ada pada toko atau pusat perbelanjaan yang ada
dibawah ini akan coba dijelaskan beberapa rancangan
mulai dari rancangan artefak sistem yang akan dirancang
sampai ilustrasi NFC reader yang digunakan.
A. Rancangan Sistem P.O.S
Rancangan sistem P.O.S yang akan dibangun meliputi
sistem software dan integrasi sistem hardware dan
software
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B. Rancangan Implementasi Aplikasi
1.

P.O.S

Terminal NFC

P.O.S [Server]

TOTAL HARUS DIBAYAR

Rp. 999.999-,
NFC Terminal

BATAL

BANK ACCOUNT
Sumber : Rancangan Hasil Penelitian (2016)

Gambar 2. Ramcangan Sistem POS
Dari rancangan diatas dapat dijelaskan mengenai
alur dari sistem yang akan digunakan. Setelah konsumen
selesai berbelanja dan membawa barang kemudian
konsumen menyerahakn keranjang belanja kepada kasir
untuk didata dan dihitung berapa uang yang harus
dikeluarkan oleh konsumen setelah kasir selesai mendata
dan mengitung jumlah transaksi, data transaksi akan
muncul pada layar NFC Terminal, kemudian konsumen
mengarahkan perangkat handphone pintar ke dekat
terminal NFC kemudian sitem melakukan pengecekan
balance pada akun bank konsumen jika balance mencukupi
kemudian saldo akan terpotong secara otomatis, rincian
belanja akan tersimpan secara otomatis diperangkat
konsumen dan transaksi selesai.

Letakan Perangkat NFC Di Sini

Sumber : Ilustrasi Penelitian(2016)

Gambar 3. Terminal NFC
2.

Bukti Pembayaran
NFC

Toko Aku

act Pembayaran
Konsumen

Sistem Payment

Mulai

Mengarahkan Perangkat
Ke Terminal NFC

Melakukan Cek Balance
Saldo

Jalan. Harapan 1 No. 702
Sukasuka

Barang

QTY

Total

Barang 1

2x10.000

Rp. 20.000

Barang 1
Barang 1
Barang 1

2x10.000
2x10.000

Barang 1

2x10.000
2x10.000

Rp. 20.000
Rp. 20.000
Rp. 20.000
Rp. 20.000

TOTAL : Rp. 100.000

Melakukan Otentikasi

T IDAK

Tampil Notifikasi Saldo
Tidak Cukup

Saldo
Cukup?

Harap Bukti Ini Disimpan dengan menekan tombol simpan

Simpan
YA
Melakukan Pemotongan
Saldo Sesuai Data Yang
Muncul Di NFC Terminal

Menampikan Bukti
Pembayaran Dan Struk
Belanj a

Selsai

Sumber : Rancangan Hasil Penelitian (2016)

Gambar 2. Ramcangan Sistem POS
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Sumber : Ilustrasi Penelitian(2016)

Gambar 4. Bukti Pembayaran
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Dari rancangan implementasi diatas beberapa
sistem perlu diabangun diantaranya dari sisi hardware
yang akan menujang teknologi NFC seperti terminal NFC,
bisa juga menggunakan perangkat Electronic Data Capture
(EDC) yang sudah memiliki fitur NFC reader.
Dari sisi software ada dua software utama yang
akan menunjang sistem yang akan digunakan sepeti
software sistem informasi P.O.S yang berguna untuk
pendataan barang dan pengolahan data penjualan
kemudian software yang berbasis mobile untuk mengelola
akun dan menerima hasil transaksi.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat diambil beberapa
kesimpulan yaitu : Sistem pembayaran secara elektronik
sudah seharusnya menjadi alat pembayaran utama karena
sistem seperti ini bisa sangat mempermudah dalam
melakukan transaksi. Sistem pembayaran elektronik
dengan teknologi NFC diharapkan mampu menjawab
beberapa kendala yang terdapat pada model pembayaran
yang telah ada sebelumnya. seperti kerentanan yang ada
pada sistem e-money dengan teknologi RF-ID yang rawan
terhadap penggunaan yang bukan haknya, dengan
teknologi NFC yang sudah buildt-in di handphone pintar
kerentanan bisa dikurangi dengan menngunakan beberapa
fitur keamanan yang tersedia pada handphone pintar itu
sendiri, proses penyelesaian transaksi diharapkan menjadi
lebih praktis.
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