
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau 

UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, 

kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi, 

UMKM artinya memiliki peran penting. Dalam pengertian UMKM adalah usaha 

perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada 

usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selain arti UMKM, Anda juga perlu mengetahui 

perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Data yang 

dihimpun dari kementerian koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Kementerian Koperasi dan UMKM (Sumber : Jurnal 

Entrepreneur) 

Tahun Jumlah Pangsa 

2009 52.764.750 unit 99,99% 

2010 54.114.821 unit 100,53% 

2011 55.206.444 unit 99,99% 

2012 56.534.592 unit 99,99% 

2013 57.895.721 unit 99,99% 

2014 57.895.721  unit 99,99% 

2015 59.262.772  unit 99,99% 

2016 61.651.177  unit 99,99% 

2017 62.922.617  unit 99,99% 

 

Pada Tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 

2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Dan 

pada Tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang memiliki daya tahan 
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tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi 

krisis global.  

Tabel 1.2 Data UMKM di Bangka Belitung (Sumber : https://data-

umkm.babelprov.go.id) 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

1 Bangka Selatan 5.540 

2 Bangka 10.046 

3 Pangkalpinang 6.641 

4 Bangka Barat 965 

5 Belitung 2.750 

6 Belitung Timur 1.347 

7 Bangka Tengah 1.855 

 TOTAL 29.144 

 

 Berdasarkan tabel 1.2 data UMKM terbanyak ada di Kabupaten Bangka 

dengan total 10.046 UMKM dan yang terendah ada di Kabupaten Bangka Barat 

yaitu 965 UMKM. 

 UMKM Kemplang Yuk Sipit adalah salah satu UMKM yang ada di desa 

simpangkatis. UMKM ini berdiri sejak tahun 2018. Upaya diversifikasi produk 

olahan ubi kayu dan jengkol telah dilakukan oleh “Kemplang Yuk Sipit” dengan 

menghasilkan beberapa jenis kemplang dari olahan ubi kayu dan jengkol 

diantaranya keripik ubi berbagai rasa, keripik ubi original, kemplang ubi, dan 

kemplang jengkol. Produk yang diproduksi “Kemplang Yuk Sipit” diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang aman 

dengan harga terjangkau. 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok usaha “Kemplang Yuk Sipit” 

dalam pengembangan usahanya. Permasalahannya adalah jumlah UMKM yang 

semakin meningkat dan letak lokasi yang belum stategis, mengakibatkan banyak 

masyarakat yang belum mengetahui adanya produk yang dihasilkan dari UMKM di 
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daerah tertentu, khususnya bagi UMKM Kemplang Yuk Sipit. Hal ini 

mengakibatkan kegiatan jual beli belum banyak berkembang seperti penjual produk 

yang UMKM hasilkan dan belum mampu memanfaatkan media sosial maupun 

aplikasi mobile. Dalam kegiatannya “Kemplang Yuk Sipit” memasarkan 

produknya ke toko-toko dan swalayan. Hal ini memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya adalah Pemasaran produk UMKM yang masih terbatas karena 

penjualan dan pemasarannya masih bersifat manual sehingga pendapatan yang 

didapatkanpun masih terbatas, dan juga dokumen penjualan dari hari ke hari tidak 

terstruktur dengan baik, masih bersifat manual dan mudah hilang. Hal ini menjadi 

kendala bagi  “Kemplang Yuk Sipit” dalam mengembangkan usaha. Sehingga 

diperlukan aplikasi penjualan online dalam meningkatkan pendapatan usaha. 

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 UMKM 

Kemplang Yuk Sipit dan pengkajian penelitian terdahulu penulis membuat judul 

penelitian yaitu “Analisis Rancangan Aplikasi M-Commerce dalam 

Meningkatkan Penjualan di UMKM Kemplang Yuk Sipit Berbasis Android”. 

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode 

prototype 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 

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] 
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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] Model Antrian yang digunakan adalah Multi Channel Single Phase, karena 

dalam antrian pada barbershop hanya akan ada satu tahapan proses saja, namun 

membutuhkan banyak alur antrian. Hal tersebut dapat terlihat pada struktur proses 

diagram pengembangan. [6] Analisis Dan Perancangan Aplikasi Penjualan Pada 

Toko Lovable Berbasis Android. [7] Pengembangan Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Android Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). [8] Perancang Aplikasi 

M-Commerce Berbasis Android Sebagai Media Informasi dan Penjualan Kambing. 

[9] Perancangan Aplikasi Android Penjualan Barang Dan Jasa Berbasis E-

Commerce Pada Pixels Computer Cilegon Banten. [10] Aplikasi Penjualan Online 

Berbasis Android Studi Kasus Toko Bunda Baby Shop. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat meningkatkan penjualan dan 

pemasarannya produk di UMKM Kemplang Yuk Sipit? 

2. Bagaimana optimalisasi pendataan dokumen penjualan pada UMKM 

Kemplang Yuk Sipit ? 
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1.3 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 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pemesanan 

produk. 

2. Dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk secara efektif. 

3. 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. 

4. Meningkatkan keuntungan  penjualan UMKM Yuk Sipit. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan kemudahan pada 

konsumen dan penjual dalam melakukan proses pemesanan produk pada UMKM 

Yuk Sipit. 
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1.5 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 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

BAB ini berisi tentang 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

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

analisis dan merancang sistem informasi). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, 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. 
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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. 

 


