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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, terutama teknologi mobile 

membuat beberapa pihak melakukan inovasi dalam memajukan perusahaannya. 

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan membuat sebuah teknologi yang 

mana teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pelanggannya 

dalam hal pelayanan.  

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat 

aplikasi mereka sendiri. Dengan keunggulan yang dimiliki oleh Android maka 

muncul sebuah gagasan dalam membuat aplikasi pemesanan berbasis mobile. 

Sistem aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan walaupun 

pengguna berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terputusnya 

komunikasi[1]. 

Toko KS TEKNOLOGI merupakan sebuah badan usaha milik pribadi 

yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik, seperti komputer, 

playstation, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelian dan juga pemesanan 

produk saat ini masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi meliputi seorang 

pelanggan harus datang langsung ketempat untuk melakukan pemesanan dan 

pembelian produk yang diinginkan. Selain itu juga untuk melakukan pemesanan 

secara manuak sangat memerlukan waktu yang cukup lama, dikarenakan jarak 

yang jauh.  Terkadang pelanggan merasa kecewa dikarenakan pada saat sampai 

ditempat, ternyata produk yang dipesan atau diinginkan telah habis atau tidak ada. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengambil judul penelitian “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Produk 

berbasis ClientServer Menggunakan Smartphone Android pada Toko KS 

Teknologi”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang ada di atas, maka rumusan masalah dala 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemesanan 

produk secara real time,mudah dan cepat menggunakkan smartphone Android?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

sebuah aplikasi pemesanan produk berbasis clientserver menggunakan 

smartphone android pada Toko KS TEKNOLOGI. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan di dalam proses pemesanan barang tanpa harus 

datang langsung ketoko KS Teknologi. 

2. Dapat meengetahui ketersediaan barang dan harga barang yang dijual di toko 

KS Teknologi 

3. Dapat menghemat waktu di dalam proses pemesanan barang. 

4. Menjadikan proses pemesanan barang menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah yang penulis dapatkan dalam melakukan 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Aplikasi client ini hanya dapat digunakan padamobile android. 

2. Aplikasi ini hanya membahas masalah pemesanan barang berbasis client -  

server. 

3. Aplikasi ini dapat diakses menggunakan server local. 

4. Aplikasi ini dibuat hanya untuk Toko KS TEKNOLOGI 

5. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan  aplikasi Eclipse dan database My 

Sql. 
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6. Hanya memberikan informasi mengenai kondisi / foto dari produk, harga 

barang, dan deskripsi dari produk yang dijual. 

7. Proses pembayaran dilakukkan secara transfer,yang tertera pada file PDF 

yang dikirim oleh server secara otomatis 

8. Aplikasi belum bisa menampilkan jumlah produk di Toko KS TEKNOLOGI 

9. Aplikasi ini belum tersedia untuk konfirmasi pembayaran. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan didalam pembuatan skripsi ini secara garis besar 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Manfaat dan Tujuan Penelitian,Batasan Masalah,  serta sistematika 

yang dipakai dalam penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan landasan teori yang merupakan tinjauan 

pustaka  menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dalam 

perencanaan dan pembuatan aplikasi,  mulai dari perencanaan konsep-

konsep, langkah-langkah dasar, teknik penyajian aplikasi. Pada bab ini 

juga membahas tentang tools/software (komponen) yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian dan 

menjelaskan sumber landasan teori/referensi yang digunakan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai model 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan, metode penelitian, 

dan tools atau alat bantu dalam pengembangan aplikasi. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem, usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem, rancangan layar, implementasi dan juga 

pengujian hasil dari aplikasi yang telah dibuat. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyimpulkan 

bukti-bukti yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil 

pembuatan aplikasi tersebut. Saran adalah masukan yang tidak 

terlepas dari ruang lingkup penelitian yang berguna bagi penulis dan 

juga bagi penuntut ilmu yang akan datang.  


