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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini berlangsung sangat 

cepat. Teknologi informasi sudah menjadi hal yang sangat lumrah diberbagai 

aspek bidang sistem dan informasi. Tak hanya itu, saat ini teknologi informasi 

bahkan telah menjadi tulang punggung kehidupan manusia dalam penyediaan dan 

pemberian informasi. Seperti contoh dengan keberadaan handphone yang 

terhubung dengan internet kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang 

tadinya susah untuk diakses, namun tidak hanya handphone dan internet saja, 

akan tetapi masih banyak lagi hal yang bisa kita manfaatkan dari kemajuan 

teknologi. Keberadaan  sebuah informasi yang realtime, cepat dan akurat menjadi  

hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia saat ini. Data dan  

informasi yang diperlukan tentu harus mudah diakses dengan efektif dan efisien 

oleh berbagai pihak  yang berkepentingan.  

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang 

pesat saat ini. Contohnya penggunaan aplikasi di smartphone sebagai sarana 

penunjang dalam sistem informasi yang dapat memberikan hasil berupa informasi 

yang berguna bagi para pemakainya bila sistem di dalamnya berjalan dengan baik.  

Aplikasi media informasi mulai banyak di buat berbasis android untuk 

memasarkan produk online berbasis android dibangun dengan menggunakan 

prinsip client server, dimana client akan mengakses data menggunakan mobile 

phone berbasis android, sedangkan server akan menggunakan aplikasi berbasis 

web. Komunikasi antara client dan server dilakukan melalui koneksi jaringan 

internet yang nantinya diharapkan dapat membantu memberikan kemudahan bagi 

staf pada bagian registrasi pendaftaran dan memberikan informasi up to date yang 

bisa diakses dimana saja dan kapan saja.  

Beberapa penelitian yang terkait penelitian 
[1]

 mengenai Sistem Informasi 

Penjualan Barang Berbasis Web Pada Toko Henny’s Butik Bekasi, hasil dari 

penelitian adalah Mempermudah dalam membuat laporan penjualan harian, 
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bulanan serta dalam pengaturan jumlah stok barang yang dimilki. selain itu juga 

sebagai sarana promosi yang baik karena sistem informasi yang digunakan sudah 

berbasis web, dapat diakses oleh semua orang asalkan konsumen terkoneksikan 

dengan jaringan internet dan penjualan baju dan tas pada toko Henny’s Butik 

menjadi lebih luas karena dapat diakses di semua tempat. Penelitian 
[2] 

mengenai 

“Perancangan Aplikasi Penjualan Berbasis Web Dengan Metode Prototyping Pada 

CV Khatulistiwa”. Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi penjualan pada 

perusahaan CV.Khatulistiwa dapat mengakomodasi aktivitas jual-beli dan 

pelayanan yang dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Customer dapat dengan 

mudah mendapatkan informasi terkini terkait produk dan pelayanan yang 

disediakan oleh perusahaan. 

Dampak positif ini juga dimanfaatkan toko  komputer untuk memasarkan 

produk kepada masayarakat, Proses yang dilakukan saat ini pada Toko Duta 

Komputer yaitu, dimana pembeli melakukan pembelian langsung, dan 

memasarkan laptop secara langsung ke Toko Duta Komputer Melihat 

permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu Aplikasi Penjualan Laptop 

berbasis android yang  dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam memperoleh informasi harga dan melakukan pembayaran, serta 

memberikan mempermudah pihak toko komputer lebih efektif dan efesien maka 

penulis membuat sebuah judul “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Laptop 

Di Toko Duta Komputer Pangkalpinang Berbasis Android“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi penjualan berbasis android pada Toko 

 Duta Komputer ? 

2. Bagaimana implementasi Aplikasi penjualan pada Toko Duta Komputer 

 Berbasis Android ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pengembangan Rancang Bangun Aplikasi 

Penjualan Laptop Di Toko Duta Komputer Pangkalpinang Berbasis Android ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup sistem ini hanya di Toko Duta Komputer Pangkalpinang. 

2. Data hanya didapat dari toko Duta Komputer di wilayah Kota 

Pangkalpinang. 

3. Aplikasi yang dibangun yaitu hanya berbasis android dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

4. Aplikasi android ini menggunakan database MySQL untuk penyimpanan 

data. 

5. Aplikasi ini dapat berjalan apabila terhubung dengan internet. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian in iadalah : 

1. Untuk mengetahui proses penjualan pada Toko Duta Komputer. 

2. Untuk merancang Aplikasi penjualan Berbasis Android pada Toko Duta 

Komputer. 

3. Untuk mengetahui implementasi aplikasi penjualan Berbasis Android pada 

Toko Duta Komputer. 

 

1.4.2 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan Aplikasi ini antaral ain : 

1. Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

dalam menempuh studi, khususnya didalam perancangan Aplikasi, basis 

data dan pemrograman. 

2. Diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Toko Duta Komputer 

untuk menjual dan memasarkan laptop dengan menggunakan Aplikasi 

Berbasis Android, sehingga pemasaran menjadi lebih efisien, cepat dan 
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dengan cakupan area yang lebih luas untuk memaksimalkan penjualan dan 

promosi Toko Duta Komputer. 

3. Mendapatkan informasi yang up to date. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Pembahasan pada skripsi ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah di dalam pembahasan sistem. Setiap bab masih merupakan satu 

kesatuan dengan menggunakan perincian sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam hal ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan tentang teori atau 

definisi tentang aplikasi yang dibuat dan batasan pemrograman 

yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang Metodologi Penelitian 

terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang Aplikasi). 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem (dalam menjelaskan bab 4, model, metode, dan 

tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikankesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti 

yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil 

yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan 

(diimplementasikan). 


