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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. Berbasis Android dipilih 
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karena Aplikasi ini nanti akan menjadi solusi alternatif bagi konsumen dalam 

melakukan proses pemesanan. Pemanfaatan aplikasi berjenis mobile, 

memungkinkan konsumen  mengakses informasi yang ada dengan mudah, kapan, 

dan dimana saja selama ponselnya terhubung dengan koneksi internet. 

Adapun penelitian yang dijadikan sebagai referensi adalah penelitian yang  

dilakukan yang berjudul ”Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Berbasis 

Android sebagai Media Pemesanan pada Distro Online”[1]. Penelitian “Sistem 

Informasi Penjualan Kaos Berbasis Web Pada Distro Sickness Berbasis E-

Commerce”[2], Penelitian berjudul ”Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering 

Berbasis Mobile Android”[3], Penelitian “Perancangan dan Implementasi 

Aplikasi system Antrian Untuk Pasien Pada Dokter Umum Berbasis Android Dan 

Sms Gateway”[4]. Penelitian ”Aplikasi Penjualan Online Berbasis Android”.[5]
 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas, akan dilakukan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Aplikasi Pemesanan Produk berbasis 

Android di Distro 146 Parittiga”. 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. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat aplikasi pemesanan produk berbasis Android di Distro 

146? 

2. Bagaimana memudahkan pelanggan dalam memesan produk pada Distro 

146? 

3. Bagaimana memudahkan promosi Distro 146 kepada masyarakat di sekitar 

Parit Tiga? 
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1.3 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 di 

Android dan terhubung dengan 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 username dan memiliki akun. 

5. MySQL digunakan sebagai sistem pengelola database relasional yang di-

install pada suatu laptop di Distro 146, database menggunakan MySQL. 

6. Tidak terdapat histori pembayaran. 

 

1.4 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 
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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 lebih luas, sehingga dapat meningkatkan 

jumlah pelanggan dan penjualan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi  ini bertujuan untuk dapat 

memahami lebih jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab,yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dari berbagai 

sumber dan referensi yang membahas tentang perangkat lunak yag 

digunakan dalam pembuatan aplikasi pemesanan produk pada 

Distro 146. 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang metodologi perangkat lunak (Waterfall),  

metode orientasi objek, dan tools pengembangan perangkat lunak. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang proses pembuatan perancangan aplikasi 

pada penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya 


