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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis furniture merupakan bisnis yang terus berkembang. Banyaknya jenis

furniture membuat bisnis ini memiliki potensi yang tak terhingga. Seperti bahan

pembuat furniture yang bermacam-macam, mulai dari kayu, batu, besi, akar dan

bambu, bahkan plastik. Fungsi furniture pun bukan lagi hanya sebagai

kelengkapan isi rumah, tapi juga menambah sisi estetika rumah. Itulah sebabnya

sekarang ini banyak furniture yang memiliki desain unik dan lucu sehingga

menarik minat para konsumen.

Teknologi yang semakin maju juga ikut memajukan bisnis di bidang ini.

Melalui internet para konsumen dapat dengan mudah mencari furniture dengan

bahan dan jenis yang diinginkan. Berkembangnya bisnis furniture ini tentunya

juga menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Masyarakat telah banyak

memanfaatkan bisnis ini sebagai investasi bisnis yang menguntungkan.

Banyaknya koleksi dari suatu toko akan menjadi pembanding untuk melihat

mana toko yang lebih baik. Semakin bertambah banyak jenis dan model dari

furniture yang dijual, maka space yang dibutuhkan oleh toko furniture pun

semakin bertambah. Tentunya hal tersebut berdampak pada pengeluaran dari

toko tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen pasti ingin melihat dan memeriksa

barang yang akan dibeli. Mengingat furniture memakan banyak tempat, maka

tidak semua jenis dan model furniture memiliki display di toko. Selain itu pihak

toko tentunya harus terus mengeluarkan katalog terbaru yang tentunya juga

memakan biaya.

Karena itu, perlunya sebuah aplikasi yang dapat menyediakan keseluruhan

katalog produk yang ada. Tentunya yang dapat diakses dengan mudah oleh para

konsumen sekalipun digunakan oleh orang awam. Dan jawaban dari masalah ini

adalah M-Commerce. Kita sering mendengar istilah M-Commerce. M-Commerce
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(Mobile-Commerce) adalah suatu sistem perdagangan elektronik (e-Commerce)

dengan menggunakan peralatan portable/ mobile seperti: telepon genggam,

telepon pintar, PDA, notebook dan lainnya.

Pada penelitian ini akan dirancang suatu sistem yang memungkinkan para

konsumen untuk dapat melihat katalog produk yang ada serta melakukan

pemesanan dengan lebih mudah pada toko furniture. Melalui media telepon

genggam / smartphone android aplikasi ini dapat digunakan. Instalasi yang

diperlukan juga tidak banyak, hanya sebuah server lokal dan modem. Pemilik

toko juga tidak perlu khawatir dengan terbatasnya space pada toko, karena lewat

aplikasi ini semua koleksi yang sudah tersimpan di database dapat dilihat oleh

konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang akan ditulis dan diangkat dalam

penulisan laporan ini bejudul “Aplikasi Pemesanan Furniture pada Victory

Furniture Sungailiat Berbasis Android“.

1.2 Rumusan Masalah

Merancang aplikasi pemesanan bagi konsumen berbasis android yang

dapat memudahkan pihak konsumen di seputar wilayah Bangka Belitung

dalam melakukan pemesanan maupun pengecekan katalog yang ada dan

juga menguntungkan bagi pihak toko furniture.

1.2.1 Identifikasi Masalah

a. Penyajian informasi bagi konsumen masih manual seperti informasi

harga dan detail produk. Sehingga konsumen harus datang langsung

ke toko untuk mengetahuinya. Hal tersebut tidak efisien karena

memakan waktu konsumen.

b. Pemesanan produk / barang yang masih manual yaitu para konsumen

harus datang langsung ke toko, menyebabkan proses transaksi jual beli

kurang efektif dan efisien.
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1.2.2 Batasan Masalah

Pada penelitian tugas akhir ini ditentukan beberapa batasan masalah,

yaitu :

a. Membahas pembuatan aplikasi pemesanan untuk digunakan oleh para

konsumen pada Victory Furniture di wilayah Bangka Belitung.

b. Aplikasi ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi

seputar harga dan detail dari produk yang dijual di Victory Furniture.

c. Aplikasi ini hanya berjalan pada mobile android.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini dilakukan pada toko Victory Furniture dan akan dirancang

aplikasi pemesanan furniture bagi konsumen pada Victory Furniture berbasis

android.

b. Menghasilkan aplikasi yang menyediakan katalog produk dari toko furniture,

sehingga para konsumen dapat dengan mudah melihat atau mengecek model -

model produk yang ada serta harga dari masing - masing produk tersebut.

c. Memudahkan pelanggan agar dapat langsung melakukan pemesanan produk

furniture yang tersedia dengan menggunakan smartphone android mereka

sehingga lebih mudah dan efisien.

d. Membantu toko furniture agar mendapatkan konsumen dari beberapa wilayah

di Bangka Belitung.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Metode Pengumpulan Data

1) Teknik Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dari

berbagai sumber seperti  buku-buku tentang pembuatan website,

jurnal – jurnal yang telah dibuat oleh beberapa penulis lainnya yang
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berkaitan dengan judul yang akan diangkat dalam penelitian ini serta

mencari referensi lainnya melalui internet seperti e-books, dan

perpustakaan online.

2) Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mencari informasi dari pihak

toko furniture dan pelanggan untuk membantu dalam perancangan

sistem ini.

3) Observasi

Tidak hanya mewawancarai pemilik toko furniture untuk

mengumpulkan data tetapi juga datang dan melihat langsung

bagaimana proses bisnis atau proses pemesanan furniture sampai

dengan proses pembayaran berhasil.  Dari  proses  pemesanan hingga

pembayaran.

b. Analisis dan Rancangan

Dalam merancang aplikasi ini pastinya melakukan analis seperti

menganalisis apa saja tools yang akan digunakan, analisis sasaran dari

aplikasi, dan data apa saja yang akan digunakan untuk melengkapi

pembuatan aplikasi nantinya.  Rancangan sebuah aplikasi yang akan

dilakukan pada penelitian tugas akhir ini merupakan suatu aplikasi mobile

dimana terdapat form – form yang nantinya akan digunakan untuk

melengkapi aplikasi yang dirancang. Pengembangan sistem yang akan

dibangun ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak

berorientasi objek dengan aktifitas yang fokus pada pegembangan model

dengan menggunakan Unified Model Language (UML).

c. Implementasi dan Pengujian

Implementasi hasil perancangan yaitu pengkodean dengan

menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditetapkan. Dalam

pengujian aplikasi, peneliti akan melakukan simulasi menggunakan data

buatan. Setelah dilakukan pengujian maka akan diketahui aplikasi sudah
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berjalan sesuai atau tidak. Jika didapat kekurangan atau kesalahan pada

aplikasi maka peneliti akan melakukan evaluasi kembali untuk nantinya

melakukan perbaikan pada aplikasi, sehingga pada tahap selanjutnya

program dapat berjalan dengan sempurna.

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan Skripsi ini bertujuan agar proses dokumentasi

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun

sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab yaitu sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Batasan

Permasalahan, Metode Penelitian, Tujuan penulisan,  dan

Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori tentang dasar dari pembuatan

aplikasi ini, dan berisi teori dari berbagai sumber dan referensi yang

digunakan dalam kegiatan analisis dan perancangan untuk

menyelesaikan studi kasus yang dipilih dengan konsep yang dipilih.

BAB III PEMODELAN PROYEK

Menggambarkan isi dari PEP ( Project Execution Plan ) seperti

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi

Deliveriables, Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran

Biaya).
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Menerangkan mengenai Tinjauan umum yang diuraikan tentang

objek penelitian yang diteliti serta langkah-langkah yang digunakan

dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi berkaitan dengan

pembuatan aplikasi. Serta menguraikan tentang analisis masalah

yang akan diteliti.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan

merupakan hasil dari penyelesaian serta saran-saran bagi para

pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi buku-buku serta sumber referensi yang

digunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini.

LAMPIRAN

Berisi lampiran-lampiran yang digunakan dan berhubungan dengan

penyusunan laporan skripsi ini.


