
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan perkembangan teknologi saat ini, semua orang dapat melakukan 

transaksi jual beli dimana saja dan kapan saja. Setiap orang dapat membeli suatu 

produk dan juga dapat mempromosikan serta menjual produknya sendiri, 

misalnya melalui online shopping yang dapat diakses dengan menggunakan 

smartphone yang menggunakan media  device yang harus terkoneksi jaringan 

internet.  

Penjual online saat ini dikenal dengan istilah electronic commerce (E-Commerce). 

Dengan adanya E-Commerce  maka tidaklah lepas dari perkembangan teknologi 

telekomunikasi yang sangat pesat saat ini. Adapun salah satu contoh alat teknologi 

telekomunikasi yang sangat pesat perkembangannya saat ini adalah alat 

telekomunikasi berbasis android. Android adalah sistem operasi yang berbasis 

Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan telepon tablet. 

Berkembangnya teknologi android dan electronic commerce dikembangkan 

menjadi mobile commerce (M-Commerce). M-Commerce merupakan pertukaran 

atau pembelian dan penjualan komuditas-komuditas, jasa atau informasi pada 

internet dengan menggunakan mobile handheld devices. 

 Mobile-Commerce didefinisikan sebagai semua kegiatan yang 

berhubungan dengan transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dengan 

wireless devices atau mobile. Penggunaan m-commerce akan meningkatkan 

produktivitas dengan data berkecepatan tinggi dan mobile sistem yang hemat 

biaya dan konsumen menggunakan aplikasi m-commerce pada tempat dan situasi 

yang berbeda. 

 Salah satu counter hp (handphone) Rojul Cell yang bergerak dibidang 

penjualan handphone dan aksesorisnya. Saat ini sistem pemasaran yang 

digunakan oleh Rojul Cell adalah konsumen harus datang langsung ke counter 

Rojul Cell untuk melihat ketersediaan barang atau untuk menanyakan handphone 



atau aksesories handphone yang akan dibeli. Dengan cara demikian tentunya akan 

menyita waktu konsumen untuk memperoleh informasi yang mudah dan akurat. 

Melihat banyak sudah toko-toko lain yang sudah menggunakan fasilitas teknologi 

informasi untuk meningkatkan omset penjualan dengan menggunakan M-

Commerce. M-Commerce itu sendiri merupakan suatu sistem perdagangan 

elektronik pada mobile smartphone yang menggunakan operasi android, 

diharapkan Rojul Cell dapat memasarkan barangnya secara mobile online 

sehingga konsumen bisa melihat dan memesan produk pada Rojul Cell tanpa 

harus mendatangi counter secara langsung, dan selain itu dengan adanya M-

Commerce pada Rojul Cell ini dapat meningkatkan pendapatannya kedepan.. 

 Pembangunan aplikasi mobile android adalah salah satu solusi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah diatas guna mencapai efektifitas Rojul Cell. 

Oleh karena itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian, untuk dijadikan 

bahan laporan dengan judul “Aplikasi M-Commerce berbasis android pada 

Rojul Cell “. 

 Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengna mobile 

commerce (M-Commerce) yaitu pertama penelitian dari Pertama, Nurita Evitarina 

tahun 2015 yang berjudul Rancang bangun aplikasi pemesanan barang berbasis 

android pada mini market faras pangkalpinang. Kedua, Benny Bunandar tahun 

2015 yang berjudul Aplikasi M-Commerce berbasis android pada toko Fani Bags. 

Ketiga, Andi Dwi Riyanto, Khatirudin Ma’arif tahun 2013 yang berjudul Aplikasi 

M-Commerce berbasis android pada zona Komputer Banjarmasin. Keempat, 

Dessyanto Boedi, Budi Santosa , Fajar Kurnia tahun 2010 yang berjudul Aplikasi 

mobile commerce penjualan buku (studi kasus pada penerbit pro-u media 

Yogyakarta). Kelima, I Kadek Dwi Nuryana, Mifta Setya Putra tahun 2012 yang 

berjudul Rancang bangun aplikasi M-Commerce berbasis android sebagai media 

informasi dan pemasaran online pada distro (pakaian) 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang berjudul mobile commerce 

pada Rojul Cell adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pemasaran 

barang berbasis mobile  android?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi yang dibuat yaitu aplikasi mobile android untuk mendapatkan 

informasi tentang ketersediaan barang yang tersedia di counter Rojul Cell. 

2. Aplikasi yang dibuat untuk konsumen Rojul Cell yang membutuhkan 

informasi tentang ketersediaan barang di counter Rojul Cell. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian pada Rojul Cell yaitu 

1. Mempermudah para konsumen berkomunikasi dengan penjual. 

2. Mempermudah pemasaran dan promosi barang yang ada di Rojul Cell. 

 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah :  

1. Untuk memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan barang di 

counter Rojul Cell. 

2. untuk meningkatkan omset penjualan penjualan di counter Rojul Cell. 

  

1.5 Metodologi penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan ada tiga macam yaitu: 

1.  Model Penelitian yang digunakan yaitu model waterfall. Adapun tahapan 

model waterfall yaitu Perencanaan, Analisis, Desain, Implementasi. 

2. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode objek oriented. 



3. Tools yang digunakan yaitu menggunakan Unitied Manixx (UML). UML 

yang digunakan adalah Usecase Diagram, Activity Diagram, Class 

Diagram, Sequence Diagram. 

 

1.6 Sistematika Laporan Penetian 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakang, maksud 

dan tujuan, metodelogi pengembangan erangkat lunak, batasan masalah 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas mengenai berbagai macam landasan teori yang 

digunakan dan sesuai dengan kebutuhan, sejarah android. 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang metodologi yang dipakai. 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai proses implementasi, sarana yang 

dibutuhkan  dan cara penggunaan aplikasi yang telah dibuat. Kemudian 

dilanjutkan dengan tahapan evaluasi untuk memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

 

BAB 5 KESIMPULAN 

 Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

perangkat lunak yang dikembangkan untuk keperluan pengembangan 

lebih lanjut. 

 


