
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak sistem-sistem yang 

bersifat aplikatif dan real time dibangun sehingga memudahkan setiap orang 

untuk mengakses informasi terkini dimanapun dan kapanpun. Layanan internet 

telah dimanfaatkan pengguna sebagai media untuk melakukan pertukaran data 

bahkan dimanfaatkan sebagai sarana bisnis mobile commerce atau disebut dengan 

M-commerce. M-commerce atau mobile commerce adalah sistem perdagangan 

elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti: 

smartphone, PDA notebook dan lain-lain.  

Dengan semakin berkembangnya perangkat mobile serta teknologi yang 

menyertainya akan sangat berpengaruh pada perkembangan aplikasi mobile. 

Perkembangan aplikasi mobile tersebut akhirnya memberikan dampak pada 

berbagai bidang kehidupan kita. Salah satunya adalah bidang perdagangan. 

Toko Iping Aluminium merupakan toko yang bergerak dalam bidang jasa 

pembuatan barang aluminium seperti Etalase, rak piring, dan lemari kaca. Salah 

satu teknologi yang paling mendukung sistem penjualan ini adalah adanya M-

commerce. M-commerce itu sendiri adalah sistem perdagangan elektronik dengan 

menggunakan perangkat mobile yang dapat membantu konsumen dalam proses 

penjualan produk Sistem pemasaran dan penjualan di Toko Iping Aluminium saat 

ini masih menggunakan sistem manual seperti pelanggan harus datang ke toko 

untuk membeli barang. Tentunya dengan sistem penjualan tersebut maka akan 

menyita waktu konsumen untuk melakukan pembelian dan memperoleh informasi 

dengan mudah dan akurat. -produk yang dijual. Dengan adanya M-Commerce, 

diharapkan Toko Iping Aluminium dapat memasarkan barangnya secara Online 

sehingga konsumen bisa melihat dan memesan pada aplikasi Toko Iping 

Aluminium tanpa harus mendatangi toko secara langsung. Selain itu diharapkan 

dengan adanya M-Commerce pada Toko Iping Aluminium ini dapat meningkatkan 

grafik pendapatan. 
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Dalam Penelitian ini penulis melihat referensi dari beberapa Penelitian 

terdahulu, Penelitian Sandro Alfeno, Wuri Intan Tiana (2018), Penelitian ini 

berjudul “Aplikasi Mobile Commerce (M-Commerce) Berbasis Android Hybrid”
 

[1]
. Penelitian Hendi Wijaya, Wellia Shinta Sari (2015), Penelitian ini berjudul 

“Rancang Bangun Mobile E-commerce Berbasis Android Pada toko duta buku 

semarang”
[2]

. Penelitian Imam Rival (2016), penelitian ini berjudul “Aplikasi toko 

online E-Commerce Berbasis PHP dan MYSQL”
[3]

. Penelitian Muh Mudrikul 

Falaq (2014) penelitian ini berjudul “Rancang Bangun Sistem E-Commerce Cake 

And Bakery Pada Toko. Al-Rusdak”
[4].

 Penelitian Sri Tita Paulina (2016) 

penelitian ini berjudul “Rancang bangun dan Implementasi Aplikasi E-Commerce 

pada toko Camo dan Magma”
[5]

.  

Mengacu dari permasalahan diatas, maka perlu dibuat sistem yang dapat 

menyelesaikan permasalahan saat ini. Pembangunan aplikasi berbasis mobile pada 

platfrom android adalah suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

diatas guna memaksimalkan dan membantu sistem pemasaran di Toko Iping 

Aluminium. Oleh karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Rancang Bangun Aplikasi M-Commerce Berbasis Android Pada Toko 

Iping Aluminium ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana memudahkan pelanggan memperoleh informasi detail tentang 

produk yang ditawarkan oleh Toko Iping Aluminium ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi M-Commerce berbasis android yang dapat 

membantu pelanggan  dalam melakukan pemesanan di Toko Iping 

Aluminium? 

 

1.3. Batasan Masalah  

Dalam penelitian kali ini, penulis merasakan perlunya membatasi 

permasalahan yang dihadapi agar tidak keluar dari penelitian. Adapun batasan-

batasan permasalahannya adalah sebagai berikut : 
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1. Aplikasi yang dibangun menggunakan android dari sisi client dan Web dari 

sisi server dengan menggunakan Mysql sebagai database. 

2. Penulis hanya membahas pengelolahan produk pada Toko Iping 

Aluminium. 

3. Aplikasi ini berfungsi melakukan proses pemesanan dari konsumen dan 

konfirmasi pemesanan dari penjual. 

4. Proses pembayaran yang dilakukan secara COD (Chast On Delivery). 

5. Android yang digunakan versi 3.4.1 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi M-

Commerce berbasis android pada Toko Iping Aluminuim  

 

1.4.1. Tujuan 

1. Untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pembelian barang 

dari Toko Iping Aluminium 

2. Untuk memudahkan konsumen mengetahui informasi produk Aluminium 

pada Toko Iping Aluminium 

 

1.4.2. Manfaat 

1. Meningkatkan pelayanan dalam penggunaan sarana media informasi untuk 

konsumen secara Mobile  agar loyalitas pelanggan samakin baik. 

2. Membantu Toko Iping Aluminium memiliki data pemesanan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan didalam pembuatan skripsi ini secara besar akan 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan 

dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian 
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yang digunakan, manfaat/tujuan dilakukannya penelitian, dan 

sistematika 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 perencanaa 

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 ini berisikan tentang penjabaran mengenai saran dan tujuan 

dikembangkannya aplikasi ini, siapa saja yang terlibat dan 

bertanggung jawab dalam tahap pembangunan dan penggunaan 

aplikasi, gambaran umum hasil akhir perangkat lunak, model atau 

proses yang digunakan dalam tahap pengembangan untuk 

menghasilkan sebuah produk akhir. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tujuan umum yang menguraikan tentang gambaran umum 

objek penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab 

ini poin utamanya adalah analisis masalah, perencanaan dan 

implementasi sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, 
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implementasi desain, hasil testing dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara 

statistic. 


