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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan bisnis yang terjadi di Indonesia khususnya di Bangka 

Belitung saat ini tidak jauh dari peran teknologi. Peran teknologi ini juga 

dibutuhkan di sebuah distribution store atau yang lebih dikenal sebagai 

singkatannya, yaitu distro. Distro merupakan jenis toko di Indonesia yang menjual 

pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi 

sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah (IKM) yang 

sedang berkembang saat ini, dengan merk independen yang dikembangkan oleh 

kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh distro umumnya tidak diproduksi 

secara massal, untuk mempertahankan sifat eksklusif dari produk atau kerajinan 

yang dihasilkan.  

Banyak pemilik distro menggunakan internet sebagai salah satu dari media 

promosi yang ada dalam memasarkan produknya, sebagai akibat dari 

meningkatnya jumlah pengguna perangkat mobile seperti ponsel dan ponsel 

cerdas. Pengaksesan internet secara mobile ini memungkinkan transaksi jual beli 

produk ataupun jasa menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif sangat 

mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Salah satu dari aspek 

ini adalah bisnis, dimana bisnis yang baik harus memenuhi beberapa aspek, antara 

lain ekonomi, hukum, moral, agama, sosial dan lingkungan.  

 Distro 146 merupakan salah satu distro di wilayah Kecamatan Parittiga, 

Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Distro ini 

menjual produk seperti baju, sepatu dan aksesoris yang seperti halnya distro lain. 

Proses bisnis dari Distro 146, yaitu promosi dan transaksi jual beli produk, masih 

dilakukan manual. Hal ini mengakibatkan jumlah penjualan produk di distro ini 

tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan pemilik, sehingga omset yang 

dihasilkan tidak maksimal dan tidak sesuai harapan.  

Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat aplikasi 

pemesanan produk pada Distro 146 berbasis Android dan website. Berbasis 
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Android dipilih karena memudahkan para pelanggan dalam memilih apa yang 

ingin dicarinya, dan pemesanan melalui Android saat ini banyak diminati oleh 

pengguna android. Kelebihan dari android dibandingkan dengan platform lain 

atau OS Mobile adalah android lebih mudah digunakan oleh masyarakat dan telah 

dibuktikan lebih banyak pengguna adroid dibandingkan dengan platform lain atau 

OS Mobile lainnya dibandingkan berbasis desktop dan website blackberry, IOS, 

dsb. Berbasis website dipilih karena dibandingkan berbasis desktop.  

  Pada penelitian ini akan dirancang 2 buah aplikasi, yaitu aplikasi berbasis 

website untuk admin Distro 146 dan aplikasi berbasis Android untuk pelanggan 

Distro 146. Pada aplikasi berbasis website yang dirancang, admin dapat 

menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data produk ataupun 

memverifikasi data pembayaran. Pelanggan dengan menggunakan aplikasi 

berbasis Android yang dirancang dapat mendaftar, login, mengubah profil, 

menampilkan daftar produk, melihat rincian produk, dan menambahkan produk ke 

keranjang belanja. Selain itu, pelanggan dapat melakukan pembayaran, dan 

menampilkan riwayat pembayaran serta rinciannya 

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di 

antaranya adalah penelitian yang berjudul ”Rancang Bangun Aplikasi E-

Commerce Berbasis Android sebagai Media Pemesanan pada Distro Online”
[1]

. 

Penelitian tentang “Sistem Informasi Penjualan Kaos Berbasis Web Pada Distro 

Sickness Berbasis E-Commerce”
[2]

, Penelitian yang berjudul ”Sistem Informasi 

Pakaian Distro dengan Aplikasi Android”
[3]

  Penelitian dengan judul “Sistem 

Penjualan Berbasis E-commerce menggunakan Metode Objek Oriented Pada 

Distro Dlapak Street Wear”
[4]

  Penelitian tentang “Sistem Informasi Penjualan 

Pada Distor Eastwood Store Cloth & Shoes Berbasis Web
[5] 

. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “Rancang Aplikasi Pemesanan Produk Berbasis 

Android di Distro 146”. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini, dapat 

memudahkan pelanggan dalam memesan produk di Distro 146 dan memudahkan 

promosi Distro 146 kepada masyarakat di sekitar Parit Tiga. Selain itu diharapkan 

juga dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi 

per hari di Distro 146 sehingga omsetnya menjadi meningkat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang aplikasi pemesanan produk berbasis Android 

di Distro 146? 

2. Bagaimana memudahkan pelanggan dalam memesan produk pada 

Distro 146 dengan menggunakan aplikasi yang dirancang? 

3. Bagaimana memudahkan promosi Distro 146 kepada masyarakat di 

sekitar Parit Tiga dengan menggunakan aplikasi yang dirancang? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dari penelitian mengenai perancangan aplikasi pemesanan produk 

berbasis Android di Distro 146 ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi pemesanan produk berbasis Android di Distro 146 

2. Memudahkan pelanggan dalam memesan produk pada Distro 146 

dengan menggunakan aplikasi yang dirancang 

3. Memudahkan promosi Distro 146 kepada masyarakat di sekitar kota 

Parit tiga dengan menggunakan aplikasi yang dirancang 

 

Manfaat dari penelitian mengenai perancangan aplikasi pemesanan produk 

berbasis Android di Distro 146 ini adalah sebagai berikut 

1. Bagi pelanggan Distro 146 proses pemesanan produk di Distro 146 

menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan efektif tanpa harus datang 

langsung ke distro tersebut, pelanggan dapat lebih mudah melihat 

katalog barang di Distro 146  

2. Bagi pemilik Distro 146 promosi distro menjadi lebih menarik, murah, 

dan efektif sehingga dapat menjaring lebih banyak pelanggan, 

akibatnya jumlah transaksi yang terjadi per hari dan omset menjadi 

lebih meningkat, mampu meningkatkan kinerja bagi pemilik Distro 

146 sehingga mendapatkan keuntungan secara finansial,dan akan 

menunjang dalam memperkenalkan Distro 146 ke lingkungan yang 
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lebih luas, sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan 

penjualan. 

3. Bagi peneliti: pengetahuan peneliti dalam merancang aplikasi 

pemesanan produk berbasis Android menjadi meningkat sekaligus 

menjadi syarat dalam mengambil skripsi untuk  

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan-batasan yang ada agar pembahasan perancangan aplikasi 

pemesanan produk distro yang akan dilakukan tidak terlalu luas adalah sebagai 

berikut:  

 

1. Aplikasi pemesanan produk distro yang dirancang hanya dapat 

dijalankan pada perangkat yang terhubung dengan jaringan internet  

2. Pada aplikasi ini admin bisa melakukan perubahan seperti 

tambah,hapus produk,dan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan 

admin pada aplikasinya. 

3. Pelanggan hanya bisa melakukan lihat produk,melakukan 

pemesanan,dan bayar dengan aplikasi ini.  

4. Aplikasi yang dirancang hanya dapat digunakan oleh pelanggan Distro 

146 yang sudah mendaftarkan usernamenya di aplikasi yang penulis 

buat dalam melakukan transaksi jual beli produk di Distro 146. 

5. MySQL digunakan sebagai sistem pengelola database relasional yang 

di-install pada suatu laptop di Distro 146. 

6. Tidak terdapat histori pembayaran. 

 

 

 

 

1.5 Metode Penelitian 

Model waterfall dan metode berorientasi objek digunakan sebagai model 

dan metode pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini. Selain itu, yang 



 
 

5 
 

digunakan sebagai tools pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini 

adalah Unified Modelling Languange (UML). 

 

1.5.1 Waterfall 

Model Waterfall adalah metode air terjun atau yang sering disebut metode 

waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle Model waterfall 

menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna 

lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning) pada distro 146 

seperti mengadakan pertemuan dengan para stake holder, yaitu pemilik, calon 

pelanggan, dan karyawan sampai dengan maintenance. Permodelan (modeling) 

pada aplikasi ini adalah melakukan penyusunan design pada aplikasi sesuai 

kriteria yang dibutuhkan pemilik dan sistem ini membagi kebutuhan-kebutuhan 

menjadi sistem perangkat lunak atau perangkat keras.  Proses tersebut 

menghasilkan sebuah arsitektur keseluruhan. Desain perangkat lunak termasuk 

menghasilkan fungsi sistem perangkat lunak dalam bentuk yang mungkin 

ditransformasi kedalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan.  Tahapan 

ini telah menentukan alur software hingga pada tahap algoritma detail. Konstruksi 

(construction) serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 

dan desain perangkat lunak ini merupakan program lengkap atau unit program.  

Desain yang telah disetujui, diubah dalam bentuk kode-kode program.  Tahap ini, 

kode-kode program yang dihasilkan masih pada tahap modul-modul. Diakhir 

tahap ini, tiap modul di testing tanpa diintegrasikan sesuai kebutuhan pemilik. 

 Model Waterfall dipilih karena memiliki proses yang urut, mulai dari 

analisa hingga support, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga 

sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki (tepat 

sasaran), dan setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih.(Referensi Pressman 

& Referensi Sommerville) 

 

1.5.2 Metode Berorientasi Objek  
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Secara spesifik, pengertian “berorientasi objek” berarti bahwa kita 

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang 

memiliki struktur data dan perilakunya. Hal ini yang membedakan dengan 

pemrograman konvensional dimana struktur data dan perilaku hanya berhubungan 

secara terpisah. Terdapat cara untuk menetukan karakteristik dalam pendekatan 

berorientasi objek, tetapi secara umum mencakup empat hal, seperti indentifikasi, 

klasifikasi, polymorphism (polimorfisme), dan inheritance (pewarisan). 

Metode berorientasi objek mempunyai nama lain seperti OOP(Object 

Oriented Programing), yang dimana konsep OOP sendiri adalah lebih dari 

sekedar sebuah konsep pemrograman, dimana cara berpikir tentang aplikasi yang 

mempelajari untuk memandang bahwa aplikasi bukan sekedar prosedur melainkan 

sebagai objek dan entitas nyata. Objek yang dimaksud di sini memiliki pengertian 

suatu modul yang mengkombinasikan antara data dan kode program yang bekerja 

sama dalam program dengan melewatkan proses satu sama lain. Jadi, OOP 

merupakan cara yang paling efisien untuk menulis program komputer yang sangat 

mudah untuk dikombinasikan dan untuk dipergunakan kembali. 

OOP lebih memfokuskan kepada manipulasi object dan mempunyai 

beberapa konsep dasar umum yang biasanya terdapat pada semua bahasa 

pemrograman yang mendukung OOP seperti object, class, property, dan method. 

Metode berorientasi objek dipilih daripada metode Struktur analisys dan 

design (SSAD) karena lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem, tidak 

ada pemisahan antara fase desain dan analisis. Pemisahan ini dapat meningkatkan 

komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan 

sistem. OOP juga memiliki konsep encapsliation data dan method. Pada proyek 

lain, hal ini akan meringankan proses desain, dan pemrograman. 

contoh penerapan konsep OOP pada penelitian adalah baju, objeknya 

adalah kaos, atributnya seperti nama, harga, ukuran, bahan, methodnya seperti 

add(), update(), delete(), read(). 
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1.5.2.1 Unified Modelling Languange (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan struktur dan teknik 

untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. 

Namun demikian UML dapat digunakan untuk memahami dan 

mendokumentasikan setiap sistem informasi.  

UML juga memiliki beberapa keunggulan seperti uniformity yang dimana 

pengembang cukup menggunakan 1 metodologi dari tahap analisis hingga 

perancangan. Perancangan komponen antarmuka terintegrasi dengan perancangan 

perangkat lunak dan struktur data dan reusability yang memungkinkan 

penggunaan ulang kode, sehingga mempercepat waktu pengembangan perangkat 

lunak, dan untuk menghindari ambiguitas, penggunaan kata yang terlalu banyak 

dan detail yang tidak penting (jika pemodelan menggunakan kode maupun 

pseudocode) sehingga menyebabkan kesalahpahaman. 

UML yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pemodelan  

1. use case diagram  untuk memodelkan proses bisnis. 

2. activity diagram untuk memodelkan perilaku Use Cases dan objects di 

dalam system. 

3. sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan (message) 

antar objects. 

4. class diagram untuk memodelkan struktur kelas. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu dari 

berbagai sumber yang terkait dengan perancangan aplikasi pemesanan 

produk berbasis Android. Teori-teori yang dibahas pada bab ini di 

antaranya distro, pemesanan, jual beli, aplikasi, m-commerce, basis 

data dan komponennya, website, Android, model waterfall, metode 

berorientasi objek, UML, PHP, MySQL, Adobe Dream Weaver, 

Android Studio, XAMPP, Appybuilder 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang profil, sejarah, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang setiap bagian organisasi, dan artsitektur teknologi dari 

tempat riset penelitian, yaitu Distro 146. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisa masalah instansi, analisis sistem berjalan, 

analisis kebutuhan/ sistem usulan, , rancangan basis data, rancangan 

layar. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 

 


