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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri lagi teknologi informasi yang semakin berkembang 

dan merambah ke berbagai aspek kehidupan berpengaruh terhadap gaya hidup 

manusia Zaman sekarang di mana hampir semua kegiatan dapat dilakukan melalui 

teknologi khususnya Smartphone, salah satunya perdagangan online berbasis 

Smartphone atau yang dikenal dengan m-commerce. Tren perdagangan online 

melalui mobile device yang marak terjadi tentu menjadi peluang bisnis yang 

menguntungkan bagi para pelaku bisnis untuk semakin memperkuat bisnis, 

mempertahankan pelanggan mereka dengan memberikan berbagai kemudahan 

salah satunya yakni dengan menyediakan aplikasi mobile commerce.[1] 

 Dengan adanya M-Commerce, diharapkan Berkah Alumunium dapat 

memasarkan barangnya secara mobile online sehingga konsumen bisa melihat dan 

memesan pada Berkah Alumunium tanpa harus mendatangi toko secara langsung. 

Selain itu diharapkan dengan adanya M-Commerce pada Berkah Alumunium ini 

dapat meningkatkan grafik pendapatan atau omsetnya. 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 berbagai permasalahan 

di atas guna mencapai efektifitas maupun efisiensi Berkah Alumunium. dengan 

menggunakan Sistem penjualan teknologi modern ini akan menjadikan alternatif 

penjualan yang baik menggunakan teknologi pada aplikasi Smartphone di android 

konsumen dapat melakukan pemesanan secara online dengan menggunakan 

aplikasi pemesanan dapat dilakukan dimana saja dan lebih efisien. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas sebagai berikut : 

Bagaimana cara rancang bangun Aplikasi pengelolaan data berbasis mobile atau 

android pada Berkah Alumunium. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasannya waktu yang tersisa dan aktivitas, penelitian ini hanya 

membatasi mengenai: 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Prototype Berbasis Android. 

2. Informasi yang disajikan mengenai rancangan dan tampilan aplikasi saat  

dioperasikan. 

3. Sistem yang dibangun tidak membahas keamanan. 

4. Sistem yang dibangun tidak sampai pada implementasi. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan  Penelitian  berkaitan  erat  dengan  rumusan  masalah  yang  

ditetapkan  dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Manfaat Penelit 

ian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah 

secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis 

dan manfaat praktisnya. 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Merancang dan bangun Aplikasi M-COMMERCE guna untuk 

mempermudah penjualan antara Konsumen dan Produsen serta guna untuk 

menambahkan pencapaian atau omset penjualan di Berkah Alumunium. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Ada pula manfaat dari Penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mencapai omset pendapatan di toko Berkah Alumunium. 

2. Memberikan Kemudahan pelanggan untuk memesan Barang di toko Berkah 

Alumunium. 
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3. Dapat mengenalkan dan mempromosikan produk lebih mudah dan efisien 

terhadap pelanggan toko Berkah Alumunium. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode prototype merupakan metode 

pengembangan perangat lunak, yang berupa model fisik kerja sistem dan 

berfungsi sebagai versi awal dari sistem. Dengan metode prototyping ini akan 

dihasilkan prototype sistem sebagai perantara pengembang dan pengguna agar 

dapat berinteraksi dalam proses kegiatan pengembangan sistem informasi. Agar 

proses pembuatan prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan 

mendefinisikan aturan-aturan pada tahap awal, yaitu pengembang dan penguna 

harus satu pemahaman bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan 

kebutuhan awal. Metode ini digunakan karena klien dan pengembang bersama-

sama mendefinisikan format software, mengidentifikasikan kebutuhan dan sistem 

yang dibuat. Tahap ini dilakukan oleh klien, apakah prototyping yang dibangun, 

sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan atau belum. Jika tidak 

sesuai, prototyping akan direvisi dengan mengulangi langkah-langkah 

sebelumnya. Tapi jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir kuliah 

sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai konsep dasar teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang dilakukan agar berguna dalam 
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proses analisis terhadap permasalahan penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 

 

BAB III : ORGANISASI 

Pada Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum yang 

menguraikan gambaran kondisi tempat kerja praktek sebagai 

tempat penelitian. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa sitem berjalan, analisa sistem 

yang diajukan dan perancangan sistem. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan 

dan kemajuan di tempat penelitian kerja kuliah praktek. 


