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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sekarang sudah banyak produsen yang membuka usaha penjualan 

baik itu sandang ataupun pangan, dalam proses penjualan yang dilakukan oleh 

beberapa pemilik usaha (produsen) beberapa produsen masih menggunakan cara 

yang manual dalam proses pemasaran-nya atau menjual secara langsung pada 

konsumen, misalnya dengan menitipkan barang jualan di toko kelontong atau bisa 

juga dengan membuka gerai. 

Sarang Snack adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan berbagai 

macam makanan ringan yang ada di Bangka Belitung. Sarang Snack 

mendistribusikan Snack-Snacknya ke Cafe, Toko, Warung makan dan lain-lain. 

Sistem pengolahan data yang terjadi masih menggunakan sistem manual atau 

pencatatan menggunakan buku sebagai media pengolahan datanya, sehingga sering 

menimbulkan kesulitan dalam pencarian data, seperti data barang masuk, data 

penjualan, data seller dan data transaksi yang terjadi. Saat ini Owner mengelola 

secara manual, dimana pemilik akan bergiliran mendatangi toko untuk memeriksa 

laporan persediaan barang dan keuangan. Sering juga Owner jika membutuhkan 

suatu barang harus mengecek satu persatu persediaan barang di seluruh toko mitra. 

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode 

waterfall dan menggunakan UML (Unified Modeling Language) sebagai alat bantu 

pemodelan sistem. Sebagai perbandingan metode penelitian penulis melihat 

penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut : [1] Pada peneliannya ini dibangun 

menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall dan UML sebagai 

alat bantu perancangan sistem. [2] Metode yang digunakan dalam pembuatan 

aplikasi ialah Waterfall dengan terlebih dahulu melakukan analisa, desain sistem, 

implementasi, testing, dan maintenance. Aplikasi dikembangkan dalam dua bentuk, 

yakni aplikasi android dan web. Pengujian dilakukan menggunakan blackbox 

dengan menguji fungsi fungsi yang telah dirancang. Hasil pengujian menunjukkan 
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bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik, secara fungsional sistem dan dapat 

menghasilkan output yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan aplikasi 

pemesanan molly molen sudah sesuai dengan tujuan utama pembuatan aplikasi. [3] 

Dalam penelitiannya ini untuk mendukung terwujudnya sebuah aplikasi yang 

mampu mengembangkan usaha pada Toko YT. Wall Interior peneliti membuat 

aplikasi berbasis web dan android yang nantinya akan berisi fitur-fitur semacam 

jenis wallpaper yang ditawarkan, berapa stok barang yang ditoko, dan cara 

pemesanannya. Sehingga dari tersedianya aplikasi tersebut mampu membantu 

customer dalam mengetahui informasi yang ditawarkan pada Toko YT. Wall 

Interior. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah Waterfall. [4] 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah Waterfall. 

Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perangkat lunak dari aplikasi 

yang telah diterapkan dapat membantu sistem penjualan pada Toko Barokah Silver. 

[5] Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode waterfall. Dari hasil penelitian ini akan dihasilkan sebuah 

aplikasi mobile untuk melakukan transaksi jual beli pada toko komputer Zona 

Komputer Banjarnegara. 

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 Sarang 

Snack Pangkalpinang dan pengkajian penelitian terdahulu penulis membuat judul 

penelitian yaitu “Analisis Rancangan Aplikasi E-Commerce Dalam 

Meningkatkan Penjualan Di Sarang Snack Pangkalpinang Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang dapat meningkatkan 

penjualan produk di Sarang Snack Pangkalpinang ? 
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2. Bagaimana cara memudahkan konsumen memperoleh informasi dan 

pemesanan pada Sarang Snack Pangkalpinang? 

3. Bagaimana merancang sistem pemesanan barang berbasis mobile android? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mempermudah konsumen dalam 

melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk secara efektif. 

2. Solusi yang ideal terhadap kebutuhan konsumen akan metode belanja yang 

praktis, serta memberikan peluang kepada pihak toko untuk meningkatkan 

penjualan tanpa harus membangun toko yang membutuhkan biaya sangat besar. 

3. Teknologi ini dapat memasarkan hasil produksi pada usaha secara luas karena 

bisa bersifat global bukan hanya local. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh atau 

menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas 

pemecahannya. Maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas 

pada penyusunan Laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Aplikasi ini hanya untuk menyajikan pelayanan penawaran produk 

sekaligus pembelian. 

2. Aplikasi dibuat dengan menggunakan software Android Studio.  

3. Aplikasi WebServer dibuat dengan menggunakan Framework Codeigniter. 

4. Aplikasi ini hanya berlaku pada smartphone yang menggunakan sistem operasi 

minimal Android 5.0 Lollipop 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dijabarkan pada poin 

berikut : 

1. Model pengembangan sistem informasi 

 Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model Waterfall. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengembangan model Waterfall adalah sebagai 

berikut : 

a. Perencanaan 

1) Teknik Studi Pustaka 

Tentunya dalam menulis sebuah laporan, makalah, dan sejenisnya. Pastilah 

seorang penulis juga memerlukan refensi bacaan yang nantinya bisa dijadikan 

bahan acuan dalam pembuatan hal – hal tersebut.  Sama seperti kami dalam 

membuat laporan skripsi ini peneliti pun membaca dari berbagai sumber seperti 

buku – buku tentang pembuatan website, jurnal – jurnal yang telah dibuat oleh 

beberapa penulis lainnya yang berkaitan sama dengan judul yang akan diangkat 

dalam laporan ini serta mencari refernsi lainnya melalui internet seperti e-

books, dan perpustakaan online. 

2) Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk mencari informasi dari pihak toko dan para 

pelanggan untuk membantu dalam perancangan sistem ini.  Karena ketika 

peneliti mengalami kebingungan dan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dari bertanya kepada pemilik toko dan pelanggan. 

3) Observasi 

Penulis bukan hanya mewawancarai pemilik untuk mengumpulkan data tetapi 

penulis juga datang dan melihat langsung bagaimana proses bisnis atau proses 

pemesanan barang sampai dengan barang itu ada ditangan konsumen.  Dari 

proses penjualan  maupun pembelian. 
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b. Analisis 

Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 

c. Perancangan 

Merancang desain dan model aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan 

hasil analisa pada tahap sebelumnya 

d. Implementasi 

Proses implementasi berfokus pada logika internal software, memastikan 

bahwa semua pernyataan sudah diuji. 

 

2. Metode penelitian pengembangan sistem 

Metode penelitan yang digunakan adalah berorientasi objek.  

a. OOA (Object Oriented Analysis) 

 Analisis berorientasi obyek (OOA) melihat pada domain masalah, dengan 

tujuan untuk memproduksi sebuah model konseptual informasi yang ada di 

daerah yang sedang dianalisis. 

b. OOD (Object Oriented Design) 

 Object Oriented Design pada penelitian ini digunakan untuk mengarahkan 

arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek 

sistem atau subsistem. Dan OOD mengubah model konseptual yang dihasilkan 

dalam analisis berorientasi objek memperhitungkan kendala yang dipaksakan 

oleh arsitektur yang dipilih dan setiap non fungsional teknologi atau 

lingkungan kendala. 

c. Struktur Data/Fungsional 

 Model berorientasi objek bermanfaat dalam memahami masalah, menyiapkan 

dokumentasi serta perancangan program. Pada penelitian ini akan membuat 

perancangan database yang meliputi ERD (Entity Relationship Diagram), 

Relasi, Tabel dan Spesifikasi Basis data serta pada perancangan program akan 

dibuat Rancangan layar. 
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3. Alat bantu pengembangan sistem 

Adapun tools yang digunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan 

Unified Modelling Languange (UML), yaitu : 

a. Activity Diagram 

 Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, 

memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, dan Activity diagram di 

buat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. 

b. Use Case Diagram 

 Diagram ini menggambarkan kumpulan   use case, aktor dan hubungan antar 

use case. 

c. Package Diagram 

 Memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau dikelompokan 

ke dalam package. 

d. Class Diagram 

 Diagram ini menggambarkan objek-objek yang ada di sistem. 

e. Sequence Diagram 

Diagram ini menggambarkan interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan 

mengalir dari objek ke objek yang lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 
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diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian 

BAB III ORGANISASI 

BAB ini berisi tentang sejarah, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang setiap bagian organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

BAB ini berisi tentang uraian prosesdur, analisa proses (Activity 

diagram), analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, 

package diagram, use case diagram, dan deskripsi use case. 

Sedangkan rancangan sistem berisi tentang class diagram, sequence 

diagram, spesifikasi basis data dan rancangan antar muka. 

BAB V PENUTUP 

BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan sistem serta 

saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem informasi 

pengelolaan data pernikahan yang cepat, tepat, akurat dan optimal 

dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 


