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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring  berkembangnya teknologi  yang  sangat pesat terutama  dibidang 

teknologi, dan saat ini teknologi yang berupa mobile dan tablet maupun PC 

(Personal Computer)  bukan hanya  digunakan  sebagai  alat  komunikasi saja 

tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk mempermudah seseorang yang 

menggunakannya dalam kehidupan sehari – hari untuk mendapatkan berbagai 

informasi yang mereka butuhkan. Hal tersebut dapat terjadi karena teknologi yang 

berupa mobile dan tablet maupun PC (Personal Computer) terdapat fasilitas yang 

kian canggih seperti mengakses internet,  e – mail dan multimedia yang dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja.   

Tak pernah lekang dimakan masa berbelanja (Shopping) merupakan salah 

satu kegiatan sehari – hari yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini, 

kegiatan tersebut dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja seperti berbelanja 

melalu online shop yang diakses melalui berbagai macam perangkat seperti 

Smartphone dan komputer. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang 

dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Perkembangan sistem E-

commerce ini sudah semakin meningkat, dapat dilihat dari banyaknya pengguna 

E-commerce dari tahun ketahun.  Bahkan seiiring berkembangnya sistem 

informasi munculnya M-commerce yang merupakan subset dari E-commerce. M-

commerce merupakan proses transaksi atau kegiatan bisnis yang terjadi melalui 

perangkat mobile. 

Penelitian ini akan dirancang suatu sistem yang memungkinkan para 

konsumen berbelanja dengan praktis dan dapat mengakses atau melakukan 

transaksi dengan menggunakan perangkat mobile android yang dimiliki tanpa 

harus melakukan transaksi melalui website. Konsumen hanya perlu mengaksesnya 

pada smartphone yang mereka miliki yang sudah terinstal aplikasi tertuju dan 
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selanjutnya memilih barang apa saja yang ditawarkan pada Toko tersebut dalam 

aplikasi yang sudah ada . Dengan adanya aplikasi ini konsumen senantiasa dapat 

tetap melakukan aktifitasnya sehari – hari yang padat tanpa mengharuskan 

konsumen pergi ke Toko untuk melakukan kegiatan berbelanja. 

Berdasarkan uraian diatas, solusi yang akan diangkat dalam penulisan 

laporan ini bejudul “RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN ALAT - 

ALAT PERTANIAN PADA TOKO SUHARDI PUDING BESAR 

BERBASIS ANDROID“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan identifikasi masalah dan batasan masalah yang akan 

dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini : 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas ada berbagai macam permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara agar dapat mempermudah para konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus 

pergi keToko yang dimaksudkan? 

b. Bagaimana membuat program M-commerce pada smartphone Android? 

c. Bagaimana membuat database yang mendukung sistem M-commerce pada 

smartphone Android? 

d. Bagaimana merancang aplikasi web untuk pihak toko untuk menerima dan 

melakukan respon terhadap konsumen yang telah melakukan transaksi 

Mobile? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang tidak berkembang terlalu jauh atau menyimpang 

terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas pemecahan masalah.  
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Maka penulis melakukan pembatasan masalah pada skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembuatan Aplikasi ini hanya untuk menyajikan pelayanan penawaran produk 

sekaligus transaksi jual beli. 

b. Transaksi jual – beli dapat berlangsung secara COD (Cash On Delivery) dan 

melayani pembayaran melalui transfer antar bank. 

c. Barang – barang yang dijual dalam pembuatan aplikasi ini adalah barang – 

barang alat pertanian pada Toko Suhardi Puding Besar. 

d. Aplikasi penjualan ini pada penelitian ini sudah bisa online. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi dimana saja dan 

kapan saja. 

b. Menyediakan website bagi pihak toko yang mampu merespon terhadap data 

pesanan dari pengguna. 

c. Dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan produk secara efektif. 

d. 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. 

e. Sebagai salah satu syarat kelulusan semester 8 yang merupakan tugas akhir 

pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Informatika Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

 

1.4 Metode  Penelitian 

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis memperoleh data-data yang diperlukan 

dengan menggunakan metode sebagai berikut : 
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1.4.1 Perencanaan 

Pada awal penelitian diperlukan beberapa persiapan dalam proyek. 

Pelaksanaan proyek “Aplikasi Penjualan Alat - Alat Pertanian Pada Toko Suhardi 

Puding Besar Berbasis Android” ini membuat beberapa point perencanaan yang 

menjadi acuan pelaksanaannya. Sehingga dapat terorganisir dengan baik untuk 

pelaksanaan penelitian ini. Beberapa akan dijabarkan seperti berikut ini : 

a. Laporan Perencanaan Sistem 

Pada tahap laporan perencanaan sistem ini akan dipaparkan lebih rinci pada 

bab tiga yaitu pemodelan proyek. Pemodelan proyek sendiri secara umum adalah 

aplikasi penjualan alat pertanian. Didalamnya akan dijelaskan mengenai beberapa 

hal dasar yang dibutuhkan ketika membuat sebuah model proyek untuk sebuah 

penelitian, yaitu Objective Project, Identifikasi Stekeholder, Identifikasi 

Deliverable, Penjadwalan Proyek, Milestone, Jadwal, RAB, dan Tim Proyek. 

 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, ada beberapa cara pengumpulan data yang akan 

dilakukan terkait penelitian yang diambil. Pengumpulan data sendiri dimaksudkan 

untuk melengkapi keperluan dan validasi data yang digunakan untuk penelitian 

ini. Ada beberapa cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yaitu 

Study Literatur. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur-literatur 

yang ada kaitannya dengan penelitian, seperti jurnal yang didapat dari internet, 

buku-buku dan bacaan yang ditemukan di Perpustakaan STMIK Atma Luhur. 

 

c. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan sebenarnya adalah studi kasus bersifat evaluatif. Pada 

penelitian ini juga akan dipaparkan beberapa alasan mengapa aplikasi ini layak 

untuk digunakan. Studi kelayakan ini dilakukan dengan membandingkan dari 

berbagai sisi seperti biaya, kinerja dari sistem yang sedang berjalan dengan sistem 

yang akan dibangun. Penjelasan ini akan dipaparkan lebih luas pada bab empat 

selanjutnya. 
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1.4.2 Analisa 

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan 

proyek perangkat lunak. Data-data yang diperlukan harus melalui proses analisis 

yang jelas, sehingga dapat memudahkan dalam proses selanjutnya. Data-data yang 

telah didapat untuk penelitian ini harus dipahami agar dapat diproses dalam 

pembuatan penelitian ini. Dalam hal ini ada beberapa tahapan sehingga dapat di 

simpulkan analisa yang analisa yang baik serta jelas untuk pembuatan aplikasi ini, 

berikut ini tahapan yang di perlukan : 

a. Mengidentifikasi Penyebab Masalah 

Terhadap beberapa hal yang menjadi cakupan masalah dalam pengambilan 

penelitian ini.  

 

b. Menentukan Jenis Penelitian 

Penelitian ini memakai jenis penelitian Terapan, dimana penelitian terapan 

adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas 

permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada 

pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan tetapi lebih berfokus kepada 

penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Model 

pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model Waterfall. 

 

c. Menganalisis Kelemahan Sistem Berjalan 

Analisis kelemahan sistem berjalan pada penelitian ini akan dijelaskan 

melalui metode diagram menggunakan Activity Diagram sesuai dengan 

kebutuhan sistem nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci pada 

bab empat. 

 

d. Menyelesaikan Masalah 

Penyelesaian masalah merupakan solusi untuk menangani masalah yang 

terjadi pada kelemahan sistem yang berjalan saat ini. Hal ini akan dijelaskan 

secara lebih rinci pada bab empat selanjutnya. 
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e. Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada analisa selanjutnya yaitu alasan kebutuhan sistem akan dijabarkan 

beberapa kebutuhan yang wajib dan harus ada dalam pengerjaan penelitian ini. 

Kebutuhan sistem ini sendiri harus memberikan manfaat yang bisa membantu 

mengatasi masalah pada penelitian yang sedang berlangsung. Kebutuhan dasar 

dalam pengerjaan proyek ini meliputi perangkat keras, serta perangkat lunak 

sebagai media untuk pengerjaan proyek tersebut. 

1) Analisa Perangkat Keras 

Secara umum setiap mengerjakan penelitian seprti halnya 

pembuatan aplikasi akan diperlukan hardware sebagai media dasar dalam 

pengerjaannya. Aplikasi ini memerlukan komputer dan handphone sebagai 

media utama, maka dari itu menjadi kebutuhan untuk perangkat keras 

dalam penelitian ini. 

 

2) Analisa Perangkat Lunak 

Sama halnya dengan analisa perangkat keras, dalam penelitian ini 

juga akan dipaparkan tentang kebutuhan akan perangkat lunak. Disini 

dapat diperhatikan bahwa pembuatan aplikasi ini membutuhkan pihak 

ketiga dalam realisasi pembutannya. Pada penelitian ini menggunakan 

Android Studio, Dreamweaver, Xampp, dan JDK. 

 

1.4.3 Perancangan 

Pada tahapan penelitian ini akan melanjutkan dari tahapan data dan analisa 

yang telah di kumpulkan serta di analisis. Penelitian yang telah sampai pada tahap 

ini akan melanjutkan pada perancangan proyek yang akan dibuat. Agar dapat 

memberikan gambaran yang baik serta terarah, maka dari itu perancangan ini akan 

dibagi dalam beberapa tahapan. 

a. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan sejumlah proses 

terstruktur pada aplikasi yang akan dikembangkan berdasarkan aliran proses 

yang terjadi. Perancangan sistem aplikasi ini mengacu pada pemodelan atau 
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perancangan aplikasi dengan menggunakan usecase diagram, dan Activity 

diagram. 

 

b. Perancangan Interface 

Tujuan dari perancangan antarmuka pengguna adalah merancang interface 

yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan, dan 

hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan disini adalah kebutuhan 

penggunanya. Pengguna sering menilai sistem dari interface, bukan dari 

fungsinya melainkan dari user interface. Perancangan interface di rancang 

dengan menggunakan Microsoft Visio yang nantinya akan di implementasikan 

pada penggunaan Android Studio sebagai media pembuatan tampilan interface 

yang sebenarnya. 

 

1.4.4 Implementasi 

Implementasi dilakukan untuk dapat memastikan bahwa segala sesuatu 

yang telah selesai dikerjakan pada tahap sebelumnya seperti analisa, pengumpulan 

data dan beberapa tahapan yang lainnya, dapat direalisasikan pada tahap ini. Hal 

ini meliputi, beberapa hal yaitu instalasi perangkat keras, lunak dan pengujian. 

Implementasi ini dilakukan ketika penelitian ini akan memasuki tahap pembuatan. 

 

1.4.5 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan system yang penulis gunakan adalah SDLC 

(System Development Life Cycle) dengan model proses waterfall yang pertama 

kali dikenal oleh Winston Royce yang dipublikasikan pada tahun 1970 yang 

kemudian dikemukakan oleh Pressman (2001). Berikut ini adalah tahapan-

tahapannya : 

a. Analisis, merupakan tahap awal dimana dilakukan proses pengumpulan data, 

identifikasi masalah, usulan pemecahan masalah dan analisis kebutuhan 

sistem yang difokuskan untuk pembuatan aplikasi. 

b. Perancangan, melakukan tahap perancangan agar dapat menyediakan 

rancangan yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan perancangan ERD, 
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perancangan database, perancangan struktur menu serta perancangan layar 

aplikasi. 

c. Pengkodean, melakukan penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk yang 

dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. 

d. Pengujian, program harus diuji coba yang difokuskan pada aktifitas pemastian 

bahwa semua perintah yang ada telah dicoba dan fungsi untuk memastikan 

bahwa dengan masukan tertentu dan menghasilkan keluaran sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

1.5 Sistematika Penyajian 

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 

yang terdiri dari Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian 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. 

 

BAB III : PEMODELAN PROYEK 

Menggambarkan isi dari PEP ( Project Execution Plan ) 

seperti Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, 
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Identifikasi Deliveriables, Penjadwalan Proyek, RAB 

(Rencana Anggaran Biaya). 

 

BAB IV : ANALISIS 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. 
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