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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar, cepat dan pesat bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. 

Munculnya beragam aplikasi memberikan pilihan dalam meningkatkan kinerja 

suatu pekerjaan, baik yang bersifat desktop base, web based hingga sekarang ini 

munculnya aplikasi-aplikasi baru pada sistem platform android. Saat ini teknologi 

baru dimana komunikasi tanpa kabel, seperti dengan menggunakan media internet 

yang bersifat client server pada mobile android. 

Karena bentuknya praktis dan mudah dibawa kemana-mana, sekarang 

perangkat mobile sudah menjadi sebuah kebutuhan setiap individu. Dan perangkat 

mobile sekarang sudah mulai dibutuhkan untuk dunia bisnis. Salah satu 

permasalahan yang didapat contohnya adalah para pelanggan akan lebih mudah 

dalam berbelanja. Bidang bisnis ini sangat menguntungkan apabila bisa menarik 

minat para pelanggan dan pelanggan merasa puas. Dalam transaksi jual beli 

sekarang banyak sekali orang yang sangat malas untuk datang langsung ke toko 

apalagi pada saat ramai pengunjung. Oleh karena itu dapat dibuat aplikasi yang 

memudahkan pelanggan dalam memilih baju yang diinginkan dengan duduk 

santai saja dirumah tanpa perlu datang langsung ke toko. Saat ini aplikasi mobile 

sudah mulai digunakan disetiap transaksi jual beli online. Pada penelitian ini akan 

dirancang suatu sistem yang memungkinkan para pelanggan melakukan 

pemesanan baju dengan praktis dan mudah dengan adanya tampilan menu yang 

dapat diakses dengan menggunakan perangkat mobile android. 

Client server adalah koneksi dan komunikasi yang dilakukan oleh dua 

komputer dimana satu sisi bertindak sebagai klien dan sisi lain sebagai server, 

server hanya melayani permintaan klien dan klien mengirimkan atau meminta 

suatu proses pada server. Komputer klien menerima intruksi dari user melalui 

interface yang disediakan, merubah format intruksi ke bentuk yang dapat 

dimengerti oleh database server, dan mengirimkannya melalui jaringan keserver 
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yang dituju. Server kemudian akan mengolah request, memilih informasi yang 

sesuai, dan mengirimkan kembali data hasil pengolahan ke klien. Klien kemudian 

mengolah data yang diterima untuk ditampilkan sebagai informasi yang berguna 

melalui interface yang tersedia. Penelitian yang menjadi acuan dalam pembuatan 

skripsi ini yaitu 1.Liliany Candra, 2014, Aplikasi Pemesanan Makanan pada 

Bangka Original Café Berbasis Client Server dengan Platform Android, 2.Dona 

Savitri, 2015, Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Mobile Android 

pada SMKN 5 Pangkalpinang, 3.Yuda Purnama Khairin, 2016, E-commerce 

Aksesoris Motor Berbasis Mobile Android pada Toko Griya Motor Ciawigebang, 

4.Andri Cahya Darmawan, 2017, Aplikasi Mobile Commerce Berbasis Android 

Pada Distro, 5.Muhammad Faisal Widad, 2017, Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Android Ditoko Busana Faisal Collection (Sipiton). 

Berdasarkan uraian diatas, solusi ditulis dan diangkat dalam penulisan tugas 

akhir  ini berjudul “Aplikasi Mobile Store pada Toko Baju Setal Berbasis 

Client Server dengan Platform Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menjabarkan perumusan 

masalah, yakni bagaimana membuat suatu aplikasi yang mampu menyediakan 

pengaksesan mobile di platform android untuk  pemesanan baju pada toko baju 

setal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalahnya yakni : 

1. Aplikasi ini hanya berjalan pada smartphone yang memiliki profile dan 

konfigurasi platform android serta memiliki koneksi jaringan internet. 

2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pemesanan baju 

pelanggan di toko baju setal  

3. Aplikasi ini hanya membahas berbasis client server dengan platform android 
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1.4 Tujuan dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan aplikasi mobile sebagai 

kemudahan dalam berbelanja agar proses jual beli lebih efisien. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini antara lain dengan menggunakan aplikasi 

mobile store dengan platform android mempermudah pelanggan dalam 

pemesanan baju di toko baju setal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam bentuk yang terstuktur dan sistematis sehingga 

dapat membantu dan mempermudah pihak yang berkepentingan untuk 

mempelajari sistem yang telah ada. Setiap bab-bab yang dibahas didalamnya 

sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang akan 

dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian yang digunakan, tujuan dan manfaat dilakukannya 

penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam membantu 

proses analisa dan desain sistem, yaitu teori aplikasi mobile store 

yang akan diuraikan menjadi pengertian aplikasi dan pengertian 

aplikasi mobile, definisi toko baju setal yang akan diuraikan 

menjadi pengertian toko dan pengertian baju, teori client server, 

teori platform android yang akan diuraikan menjadi pengertin 

platform dan pengertian android. Dan yang terakhir ada tinjauan 

penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan model pengembangan sistem, metode OOP 

(Object Oriented Programming, tools pengembangan sistem yang 

diuraikan menjadi adalah usecase diagram, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini menjelaskan analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usualan, analisis 

sitem, dan perancangan sistem, serta implementasi pengujian 

sistem. 

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini dapat diuraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai skripsi ini. Kesimpulan adalah mengemukakan kembali 

masalah penelitian kemudian menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang 

didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). 

Saran merupakan manifasi dari penulis untuk dilaksanakan. 

 


