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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi membuat banyak sistem sistem yang 

bersifat aplikatif dan real time dibangun sehingga memudahkan setiap orang 

untuk mengakses informasi terkini dimanapun dan kapanpun. Layanan internet 

telah dimanfaatkan para  pengguna sebagai media untuk melakukan pertukaran 

data bahkan dimanfaatkan sebagai sarana bisnis Mobile commerce atau disebut 

dengan M-commerce.  

M-commerce atau Mobile Commerce adalah sistem perdagangan 

elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti: 

smartphone, notebook dan lain-lain. 

Dengan semakin berkembangnya perangkat mobile serta teknologi yang 

menyertainya akan sangat berpengaruh pada perkembangan aplikasi mobile. 

Perkembangan aplikasi mobile tersebut akhirnya memberikan dampak pada 

berbagai bidang kehidupan kita salah satunya adalah bidang perdagangan. 

Toko Juve sport merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan 

terutama sepatu olahraga dan beberapa jenis barang lainnya yang berada di  

Pangkalpinang , sistem pemasaran dan penjualan yang digunakan oleh toko Juve 

sport sekarang ini pembeli harus datang langsung ke toko Juve sport untuk 

melihat barang yang dijual. Tentunya, dengan adanya sistem tersebut maka akan 

menyita waktu konsumen untuk memperoleh informasi dengan mudah dan akurat.  

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Donna Primasari Samatha yang 

berjudul “Perancangan Sistem Informasi pada Toko Sahaaba”. Pada tahun 2011 

Selain penelitian Donna penelitian yang serupa pernah juga dilakukan oleh 

Rexnowati yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi E-commerce pada 

Younlanda Bakery & Cake Shop”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. 

Kemudian penelitian yang serupa dengan studi kasus berbeda pernah dilakukan 

oleh Muhammad Iqbal Merdeka Eka Putra yang berjudul “Aplikasi Ponsel 

Berbasis Android untuk Penjualan pada Kios Eceran Q-Mono Flower” pada tahun 
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2012” Selain itu pernah dilakukan oleh Bondan Vitorini yang berjudul 

“Perancangan dan Implementasi Aplikasi Penjualan Produk Hasil Penelitian 

Mahasiswa Berbasis Android”. Pada tahun 2012. 

Keempat penelitian di atas sebagai patokan penulis untuk mempermudah 

dalam rancang bangun aplikasi yang akan dibuat penulis untuk menyelsaikan 

tugas akhir. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat aplikasi yang 

diharapkan dapat dijadikan bahan laporan dengan judul “Aplikasi M-commerce 

Berbasis Android Pada Toko Juve Sport  Pangkalpinang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah pada penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memudahkan konsumen memperoleh informasi mengenai barang 

yang di tawarkan oleh toko Juve Sport pangkalpinang? 

2. Bagaimana merancang sistem pemesanan barang berbasis mobile android? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi ini memiliki layanan dan fasilitas yang di sediakan berupa: layanan 

pemesanan online, dan untuk memberikan informasi tentang update produk 

terbaru. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk sebagai sarana pemesan dan penjualan 

produk-produk dari toko “Juve Sport” 

3. Sementara ini hanya bisa di akses daerah  pangkalpinang saja. 

4. Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan perangkat lunak 

sebagai berikut: Eclipse, MySql, dan menggunakan perangkat keras 

smartphone Android.  
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1.4 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini 

yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dalam 

penegembangan perangkat lunak serta, alat bantu pengembangan sistem. 

Adapun 3 bagian utama dari metode penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pengembangan perangkat lunak. 

Dalam model pengemangan perangkat lunak ini, penulis menggunakan model 

waterfall dalam penelitian ini. 

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak. 

Dalam metode penelitian pengembangan perangkat lunak ini penulis 

menggunakan metode berorientasi objek dalam penelitian ini. 

3. Alat bantu penegembangan system. 

Adapun alat bantu pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Unifed Modelling Languange(UML). 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari masalah yang ada diatas ini dibangun ini adalah: 

1. Lebih terpublikasinya toko Juve sport ke pada masyarakat 

2. Untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan barang dari 

Toko Juve sport  

3. Merancang dan membangun aplikasi M-commerce yang user friendly dan 

mudah digunakan oleh konsumen.  

4. Meningkatkan omzet penjualan Toko Juve sport. 

5. Transaksi bisa dilakukan dimana saja secara Online. 

 

1.6 Sistematika 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan skripsi ini di bagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran tiap-tiap bab 

sebagai berikut: 
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1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang,rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab landasan teori merupakan tujuan pustaka, menguraikan teori teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail, Landa[san teori 

yang dibahas dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang terkait terhadap 

rancangan yang sedang dibahas yakni tentang toko Jupe sprot diagram UML 

yang dipakai dalam membuat diagram. Serta menegenai komponen sofware 

yang digunakan seperti ADT,SDK,eclipse. 

 

3) Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai saran dan tujuan 

dikembangkannya aplikasi ini, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab 

dalam tahap pembangunan dan penggunaan aplikasi, gambaran umum hasil 

akhir perangkat lunak, model atau proses yang digunakan dalam tahap 

penegembangan untuk menghasilkan sebuah produk akhir. 

 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasaan 

Berisi tujuan umum yang menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab ini poin utamanya adalah 

analisis masalah,perencanaan dan implementasi sistem. 

 

5) Bab V Penutup 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-hasil dari 

tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil 

testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, 

kuantilatif, atau secara statistik. 


