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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah memberikan dampak 

yang sangat besar bagi teknologi. Para pengguna dapat memanfaatkan apa saja 

yang dapat diperoleh melalui internet untuk mengembangkan bisnis nya. Sudah 

sangat banyak perusahaan dari berbagai bidang kerja yang mengaplikasikan 

teknologi untuk mengembangkan bisnis nya. Pemanfaatan teknologi ini dijadikan 

peluang untuk memenangkan persaingan bisnis dengan para kompetitornya. Dari 

segi penjualan kemajuan teknologi saat ini digunakan para perusahaan untuk 

mempermudah bertransaksi dengan pelanggannya. Para pelanggan tidak perlu lagi 

langsung datang ke toko, tetapi dengan menggunakan internet saja para pelanggan 

bisa bertransaksi dengan mudah. 

Toko Mainan Win merupakan salah satu toko mainan yang bergerak 

dibidang penjualan mainan anak-anak, topi, dan aksesoris. Sistem pemasaran dan 

penjualan yang digunakan oleh Toko Mainan Win saat ini adalah konsumen harus 

datang langsung ke Toko Mainan Win untuk menanyakan atau melihat 

ketersediaan mainan, topi, aksesoris yang ingin dibeli. Tentunya, dengan sistem 

penjualan tersebut maka akan menyita waktu konsumen untuk memperoleh 

informasi dengan mudah dan akurat. Melihat banyak toko-toko mainan lain yang 

bergerak di bidang yang sama telah memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari teknologi 

informasi seperti sekarang ini. Salah satu aspek yang paling mendukung adalah 

adanya fasilitas M-Commerce. Dengan adanya M-Commerce, diharapkan Toko 

Mainan Win dapat memasarkan barangnya secara mobile online dengan mudah 

sehingga konsumen bisa melihat dan memesan pada Toko Mainan Win tanpa 

harus mendatangi toko secara langsung. Selain itu diharapkan dengan adanya M-

Commerce pada Toko Mainan Win ini dapat meningkatkan grafik pendapatan 

toko tersebut. Mengacu dari permasalahan diatas, maka perlu dibuat suatu sistem 

yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Pembangunan aplikasi 

berbasis mobile pada platform Android adalah suatu solusi untuk menyelesaikan 
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berbagai permasalahan di atas guna mencapai efektifitas maupun efisiensi Toko 

Mainan Win. 

Di dalam penelitian ini menggunakan model Prototype. Model prototype 

ialah model fisik kerja sistem dan berfungsi sebagai versi awal dari sistem. 

Penelitian ini juga menggunakan metode object oriented. Object oriented ialah 

salah satu dari object oriented programming (OPP). Dan didalam penelitian ini 

juga peneliti menggunakan tools pengembangan sistem yaitu dengan Unitied 

Manipulation Languange (UML). 

Penelitian yang terkait dengan aplikasi M-Commerce berbasis Android 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edi Haerulah dkk pada tahun 2017 yang 

berjudul Aplikasi M-Commerce Penjualan Souvenir Pernikahan Pada Toko XYZ 

[1]. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Dwi Riyanto dkk pada tahun 2016 yang 

berjudul Aplikasi M-Commerce Berbasis Android Pada Zona Komputer 

Banjarnegara [2]. Penelitan yang dilakukan oleh Sandro Alfeno dkk pada tahun 

2018 yang berjudul Aplikasi M-Commerce Berbasis Android Hybrid [3]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendi Wijaya dkk pada tahun 2015 yang berjudul 

Rancang Bangun Mobile Commerce Berbasis Android Pada Toko Duta Buku 

Semarang [4]. Penelitian yang dilakukan oleh Hangga Gunantara pada tahun 2015 

yang berjudul Penerapan M-Commerce Pada Penjualan Apel Malang Berbasis 

Android [5]. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini 

penulis membangun sistem M-Commerce dalam mempermudah pemasaran 

melalui online yang akan diimplementasikan dalam penelitian berjudul “Aplikasi 

M-Commerce Berbasis Android Pada Toko Mainan Win”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam aplikasi M-Commerce berbasis Android dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi M-Commerce berbasis 

Android pada Toko Mainan Win? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem ini untuk membantu pemilik 

toko, sehingga dengan hanya menggunakan perangkat Android saja bisa 

berjualan melalui online dengan mudah? 

3. Bagaimana memudahkan konsumen memperoleh informasi mengenai 

barang yang ditawarkan oleh Toko Mainan Win melalui mobile? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembuatan Aplikasi M-Commerce 

Berbasis Android Pada Toko Mainan Win adalah : 

1. Memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan barang dari 

Toko Mainan Win. 

2. Merancang dan membangun Aplikasi M-Commerce yang user friendly dan 

mudah digunakan oleh konsumen Toko Mainan Win. 

3. Meningkatkan pendapatan Toko Mainan Win melalui M-Commerce. 

4. Membuat Toko Mainan Win lebih dikenal secara luas 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik toko atau admin dapat melakukan pengolahan data barang, dan 

data penjualan. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk sebagai sarana pemasaran dan 

penjualan barang-barang dari toko “Mainan Win”. 

3. Aplikasi ini memiliki layanan dan fasilitas yang disediakan berupa: 

layanan pemesanan melalui online, dan untuk memberikan informasi 

tentang informasi produk. 
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4. Aplikasi tidak memiliki login/registrasi, lihat histrori pembayaran, status 

transaksi, fitur chat. 

5. Hanya melayani kawasan sekitar Toko Mainan Win 

6. Menggunakan database MYSQL. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan menggambarkan uraian Bab per Bab dari keseluruhan 

Bab, agar penulisan laporan lebih terarah dan tersusun dengan baik. Adapun 

maksud dari dari uraian singkat tersebut yaitu :  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang landasan teori yang diambil dan digunakan dan 

sesuai dengan kebutuhan, sejarah Android, dan 

software/development tools yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan metodologi penelitian terdiri dari 3 bagian utama 

yaitu Model Penelitian, Tools Pengembangan Sistem, Metode 

Penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan proses implementasi yang terkait dengan topik 

yang diambil, rancangan tampilan dan penyelesaian masalah dan 

pembahasannya, serta pembahasan yang lainnya. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran 

yang diharapkan rancangan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk 

diterapkan. 


