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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi yang semakin berkembang dan meluas ke berbagai aspek 

kehidupan berpengaruh terhadap gaya hidup manusia. Pada zaman sekarang hampir 

semua aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada, khususnya 

smartphone. Salah satu aktivitas manusia yang dapat dilakukan dengan menggunakan 

smartphone adalah perdagangan online atau yang lebih dikenal dengan M-Commerce. 

M-Commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan 

peralatan portabel / mobile seperti: telepon genggam, telepon pintar, PDA (Personal 

Digital Assistance), notebook, dan lain lain. Tren perdagangan online melalui perangkat 

mobile yang sering terjadi dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan bagi 

pelaku bisnis untuk semakin memperkuat bisnis dan mempertahankan pelanggan 

mereka dengan memberikan berbagai kemudahan. Salah satu kemudahan yang 

diberikan oleh pelaku bisnis kepada pelanggan yaitu dengan menyediakan aplikasi 

mobile commerce untuk membeli jasa atau produk mereka [1]. 

 Berkah Alumunium merupakan salah satu toko di wilayah Pangkalpinang yang 

menjual jasa pembuatan produk alumunium kepada pelanggannya. Produk alumunium 

ini seperti lemari, rak sepatu, jendela, pintu, kitchen set, dan lainnya. Pada saat ini 

pemasaran produk Berkah Alumunium dilakukan dengan mem-posting foto produk 

jadinya ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Pelanggan yang 

tertarik kemudian datang ke toko untuk memesan produk yang diinginkan. Pelanggan 

selanjutnya melakukan pembayaran uang muka atas tanda jadi terhadap pesanan apabila 

pelanggan tersebut menyepakati harga yang diminta oleh penjual. 

Seiring munculnya pesaing bisnis yang menjual produk yang sama dengan 

Berkah Alumunium, membuat jumlah penjualan produk per bulan dari Berkah 

Alumunium menjadi menurun. Faktor ini disebabkan juga oleh menurunnya daya beli 

masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pandemi Covid-19 

membuat proses pemasaran dan penjualan produk pada Berkah Aluminium kurang 
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efektif dan tidak aman karena calon pelanggan perlu datang langsung ke toko. 

Pemesanan melalui WhatsApp dan sosial media lainnya juga kurang efisien dikarenakan 

penjual harus menjawab chat dari calon pelanggan secara manual.  

Dengan mengacu pada permasalahan terkait efisiensi dan efektifitas dari Berkah 

Alumunium di atas, akan dibangun sebuah prototipe aplikasi M-Commerce berbasis 

mobile pada perangkat Android. Perangkat mobile dipilih karena kepraktisannya dan 

sebagian masyarakat di Pangkalpinang sudah memilikinya. Perangkat Android dipilih 

karena sebagian besar smartphone yang digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di 

Kota Pangkalpinang bersistem operasi Android. Aplikasi yang dibangun nantinya dapat 

menampilkan daftar produk yang dijual oleh Berkah Aluminium sekaligus informasinya 

seperti gambar, harga, stok tersedia, dan deskripsi sehingga calon pelanggan tidak perlu 

bertanya kepada penjual layaknya pada sosial media. Selain itu aplikasi yang dibangun 

juga nantinya dapat digunakan oleh pelanggan untuk menampilkan daftar promosi dan 

rincian produk, menambahkan produk ke keranjang, mengelola keranjang, memesan 

produk, menampilkan riwayat pemesanan, dan memberikan ulasan terhadap pesanan. 

Sebuah aplikasi web juga akan dibangun untuk mengelola data produk dan promosi serta 

memverifikasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. 

Beberapa penelitian mengenai pengembangan aplikasi M-Commerce sudah 

pernah dilakukan sebelumnya, seperti Penelitian oleh Lukas tommy dkk pada tahun 

2019 Recommender System dengan kombinasi Apriori dan Content-Based Filtering 

pada Aplikasi pemesenan produk.[2]. Kasmawi dkk pada tahun 2019 mengembangkan 

aplikasi jual beli online produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten 

Bengkalis Provinsi Riau.[3] Retno Waluyo dkk di tahun 2018 melakukan penelitian 

berjudul “Aplikasi M-Commerce Berbasis Android sebagai Media Informasi dan 

Penjualan Kambing di Purwokerto”.[4] Sapri Mengembangkan sebuah aplikasi 

pemesanan produk pada syukur Alumunium di Bengkulu pada tahun 2020.[5] Marissa 

Utami dkk pada tahun 2021 membangun aplikasi mobile commerce yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada di PT AMC, yang berjudul Model Aplikasi M-Commerce 

Berbasis Android Untuk Mendukung Transaksi Harian PT. AMC.[6] 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, penelitian berjudul 

“PROTOTIPE APLIKASI M-COMMERCE PADA BERKAH ALUMUNIUM 
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BERBASIS ANDROID” akan dilaksanakan. Dengan adanya aplikasi M-Commerce, 

diharapkan Berkah Alumunium dapat memasarkan produk yang di jual secara online 

pada smartphone Android sehingga konsumen dapat melihat dan memesan produk 

tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu diharapkan juga dengan adanya aplikasi 

M-Commerce yang akan dibuat dapat meningkatkan pendapatan, daya saing, dan jumlah 

pelanggan dari toko Berkah Alumunium. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang ada akan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat prototipe aplikasi berbasis Android pada Berkah 

Alumunium? 

2. Bagaimana memudahkan pelanggan dalam membeli produk dari toko Berkah 

Alumunium tanpa harus datang ke lokasi dengan aplikasi yang akan dibuat? 

3. Bagaimana membantu pemilik Berkah Alumunium dalam memasarkan dan 

menjual produknya kepada pelanggan secara efektif dan efisien dengan aplikasi 

yang akan dibuat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah-masalah yang ada kemudian dibatasi agar pembahasan pada penelitian 

ini tidak terlalu meluas. Batasan permasalahan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi hanya dapat digunakan untuk memesan produk di toko Berkah 

Alumunium, dimana alamat pengirimannya adalah di sekitar kota Pangkalpinang 

dan biaya pengirimannya diseragamkan.  

2. Aplikasi menggunakan database MySQL dan XAMPP sebagai web server dimana 

domain masih berupa localhost. 

3. Tidak terdapat sistem verifikasi pembayaran secara otomatis pada aplikasi yang 

dibuat, verifikasi akan dilakukan secara manual ataupun secara Cash on Delivery 

(COD). 

4. Aplikasi Android dapat digunakan oleh pelanggan untuk daftar dan login, 

mengubah biodata, menampilkan daftar promosi, menampilkan produk, 
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menambahkan produk ke keranjang, mengelola keranjang, memesan produk, 

menampilkan riwayat pemesanan, dan memberikan ulasan terhadap pesanan. 

5. Aplikasi web dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data promo, produk, 

dan ulasan, sekaligus menampilkan daftar pemesanan dan memverifikasi 

pembayaran. Aplikasi web namun tidak dapat digunakan untuk mencetak laporan. 

6. Tidak terdapat push notification pada aplikasi sehingga baik pelanggan ataupun 

admin perlu mengecek pesanan secara manual. 

7. Tidak terdapat tracking lokasi produk yang dipesan secara real-time pada aplikasi, 

sehingga pelanggan hanya dapat memperkirakan lokasi pesanannya berdasarkan 

status pesanan yang di-update oleh admin, yaitu dibatalkan, menunggu verifikasi, 

diproses, dalam pengiriman, dan selesai. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan 

dan akan terjawab pada kesimpulan penelitian. Adapun tujuan dari dilaksanakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat prototipe aplikasi berbasis Android pada Berkah Alumunium 

2. Memudahkan pelanggan dalam membeli produk dari toko Berkah Aluminium tanpa 

harus datang ke lokasi dengan aplikasi yang akan dibuat 

3. Membantu pemilik Berkah Aluminium dalam memasarkan dan menjual produknya 

kepada pelanggan secara efektif dan efisien dengan aplikasi yang akan dibuat 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya 

rumusan masalah secara akurat. Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Wawasan peneliti dalam mengembangkan aplikasi M-Commerce berbasis Android 

menjadi meningkat. Selain itu laporan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). 



 

5 

 

2. Bagi pelanggan 

Proses pencarian dan pemesanan produk toko Berkah Alumunium menjadi lebih 

mudah dan praktis. 

3. Bagi pemilik 

Proses pemasaran dan penjualan produk kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan 

efisien sehingga jumlah transaksi yang terjadi per bulannya juga akan meningkat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang konsep landasan teori yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti, agar berguna dalam proses analisis terhadap 

permasalahan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Teori-teori yang dibahas di bab ini misalnya definisi model prototype, 

definisi metode berorientasi objek, definisi Unified Modeling Language 

(UML), definisi M-Commerce, Java, JavaScript Object Notation 

(JSON), MySQL, Android Studio, dan XAMPP. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai model penelitian prototype, teknik 

pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder 

(studi kepustakaan), serta alat bantu pengembangan sistem adalah 

UML(Unified Modeling Language). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan hal-hal pokok penelitian atau bagian yang 

merupakan fokus topik penelitian yang berisi tentang profil organisasi, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem, tampilan 

layar dari aplikasi, dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap fitur-

fitur dari aplikasi.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai temuan-temuan penting dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti sebagai masukan dan peningkatan untuk penelitian sejenis 

selanjutnya. 


