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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Teknologi telah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita 

sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan sudah memanfaatkan 

kecanggihan teknologi. Beberapa fasilitas teknologi yang banyak 

digunakan adalah teknologi  komunikasi dan informasi . Seperti dengan 

adanya sistem operasi seperti android yang dapat membuka sumber 

informasi menjadi lebih mudah. Sekarang ini, hampir sebagian besar 

smartphone menggunakan sistem operasi android yang sangat banyak 

manfaatnya seperti dalam bidang perdagangan elektroik (e-commerce) 

yang sedang menjadi tren sekarang ini dengan berbagai kemudahan dan 

berbagai layanan yang ditawarkan para pedagang dunia maya tersebut,  

sehingga para konsumen lebih merasa nyaman dalam memilih produk 

yang ditawarkan dan dapat menghemat waktu karena konsumen bisa 

melakukan transaksi dimanapun dengan menggunakan  jaringan internet 

yang mendukung. 

Anton Collection adalah salah satu toko yang menjual baju, celana, 

sepatu, sandal, tas dan aksesoris yang berada di kota Pangkalpinang. 

Pelanggan selalu menginginkan kemudahan ataupun kecepatan informasi 

yang relevan untuk memudahkan segala aktivitasnya, salah satunya 

pemesanan ataupun pembelian barang pada Anton Collection. Maka 

dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah dalam transaksi 

pemesanan barang khususnya melalui media perangkat bergerak sehingga 

lebih efektif dan efisien. Begitu juga dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Dengan keunggulan yang dimiliki Android maka muncul gagasan untuk 

membuat aplikasi mobile e-commerce penjualan barang pada Anton 

Collection guna menyelesaikan masalah, maka penulis berinisiatif untuk 

merancang dan membuat media yang berguna untuk melakukan transaksi 

pemesanan dan penjualan barang serta dapat membantu memenuhi 
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kebutuhan khususnya bagi pengguna android. Android dalam bentuk 

smartphone, merupakan solusi yang dapat memberikan jawaban 

kekurangan sistem yang sudah ada.  Aplikasi dalam bentuk  smartphone 

ini mempunyai beberapa kelebihan dalam penggunaanya dan tidak 

menghabiskan waktu. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu pelanggan untuk memilih atau memesan sebuah barang pada 

Anton Collection. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan 

pelanggan bisa terbantu untuk mendapatkan informasi yang adapada toko 

Anton Collection dan dapat berjalan pada perangkat smartphone berbasis 

Android. 

Dalam pembuatan media publikasi ini, Penulis akan menggunakan 

beberapa software yang menunjang dalam pembuatan projek ini. Adapun 

Software yang penulis gunakan adalah Corel Draw X4 , Adobe Photoshop 

CS, MySQL,  Eclipse  Juno,  Android SDK. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Kurangnya informasi mengenai produk terbaru yang ada di Anton 

Collection. 

b. Belum terdapatnya informasi mengenai Anton Collection di media 

sosial sehingga masyarakat belum terlalu mengetahuinya. 

c. Belum adanya penyimpanan  data penjualan di Anton Collection yang 

sulit untuk dicari kembali. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, mungkin akan ada 

beberapa permasalahan yang teridentifikasi, yaitu :  

a. Masih adanya keluhan dari pengguna mengenai tidak adanya fitur 

reset password pada form login. Jika pengguna lupa password, 
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pengguna yang bersangkutan harus menemui admin untuk mereset 

kembali  password. 

b. Jika file aplikasi terlalu besar maka akan menyulitkan para pengguna 

yang akan mendownload dan menginstal aplikasi tersebut karena bisa 

memakan banyak memori di smartphone pengguna. 

c. Jika daftar barang tidak dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang 

di jual maka akan menyulitkan pengguna untuk memilih barang yang 

akan di cari. 

 

1.2.2 Batasan masalah 

 Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas dan dapat lebih 

fokus dalam melakukan analisis dan perancangan sistem, maka dilakukan 

pembatasan masalah, antara lain :  

a. Aplikasi yang dibangun menggunakan Android dari sisi client dan 

Web dari sisi server dengan menggunakan Mysql sebagai database.  

b. Aplikasi ini hanya berfungsi melakukan proses pemesanan dari 

pelanggan dan konfirmasi pemesanan dari penjual.  

c. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pelanggan yang sudah terdaftar.  

data yang dibahas mencakupi penjualan barang pada Anton 

Collection.  

1.3. Tujuan dan Manfaat 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa proses, merancang 

sistem dan mengimplementasikan aplikasi m-commerce berbasis android 

pada Anton Collection. 

Manfaat yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Menyederhanakan proses pemesanan produk agar sistem lebih efisien 

antara penjual dan pembeli.  

b. Tersedianya informasi produk yang lebih menarik, teratur yang 

terintegrasi langsung dengan pemesanan dan konfirmasi pembayaran.  
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c. Menyediakan sistem pengelolahan data pemesanan barang, pelanggan, 

dan konfirmasi pembayaran.  

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data  
 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah: 

a. Studi kepustakaan 

Penulis membaca buku-buku dan artikel yang berkaitan 

dengan aplikasi mobile e-commerce dan pemrograman android. 

b. Observasi 

Mengamati dan meneliti aplikasi atau sistem mobile e-

commerce yang sudah ada sebelumnya untuk dijadikan acuan. 

c. Wawancara 

Wawancara dengan instansi atau orang yang sudah pernah 

menggunakan jasa aplikasi mobile e-commerce lain untuk dijadikan 

perbandingan. 

 

1.4.2 Metode Pengembangan 

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan sebuah aplikasi 

perangkat lunak adalah sebagai berikut: 

a. Analisa sistem (Analysis) 

Tahap ini lebih terarah ke software, analisis berusaha 

mengetahui aspek what.Tahapan ini banyak melibatkan pemakai dan 

pengembang. 

b. Perancangan (Design) 

Tahap ini bertujuan menerjemahkan persyaratan menjadi suatu 

bentuk representatif yang dapat di evaluasi kiualitas sebelum tahap 

coding dilakukan. 
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c. Penulisan program (Coding) 

Coding merupakan tahap penerjemah rancangan ke dalam 

bentuk yang dapatdi mengerti oleh komputer. 

d. Pengujian (Testing) 

Tahap ini berfokus pada pengujian rincian logika software yang 

telah dibuat. Pengujian bertujuan mengungkapkan dan menghilangkan 

kesalahan yang ada sehingga software bekerja sesuai yang diharapkan. 

e. Pemeliharaan (Maintanance) 

Tahapan memelihara meliputi kegiatan koreksi kesalahan dan 

penyesuaian software terhadap perubahan lingkungan. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan ini terbagi dalam beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  
 

Bab ini menjelaskan tentang hal - hal yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi yang berisikan  latar belakang, 

rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

 
 BAB II  LANDASAN TEORI  

 
Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti.  
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BAB III  PEMODELAN PROYEK  
 

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project Execution 

Plan) seperti Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, 

Identifikasi Deliveriables, Penjadwalan Proyek, RAB 

(Rencana Anggaran Biaya), Struktur Tim Proyek, Analisa 

Resiko (Project Risk), Meeting Plan dalam pembuatan 

aplikasi mobile e-commerce pada anton collection 

 
BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

 
Bab ini berisikan tinjauan umum yang menguraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian, yang dipergunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab ini point 

utamanya adalah analisis masalah, perancangan, dan 

implementasi sistem. 

 

BAB V PENUTUP  

 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang 

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap 

analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

 

 

 

 

 


