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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. 

Kecanggihan teknologi pada saat ini sangat memudahkan manusia untuk 

melakukan berbagai aktifitas. Komunikasi merupakan salah satu hal yang tidak 

lepas dari kegiatan manusia sehar-hari. Alat komunikasi pun beragam, mulai dari 

yang sederhana hingga alat komunikasi yang canggih. Alat komunikasi beragam 

sesuai kegunanaanya, mulai dari yang murah hingga yang harganya mahal. Salah 

satu alat komunikasi yang sering dipakai oleh banyak orang adalah handphone atau 

telepon genggam. Pada saat ini hampir semua orang didunia sudah menggunakan 

handphone untuk berkomunikasi dan tidak jarang yang memiliki handphone lebih 

dari satu.  

 Handphone saat ini berkembang dengan pesat, handphone tidak hanya 

digunakan untuk menelpon atau mengirim pesan singkat, handphone juga 

digunakan untuk berbagai hal seperti menonton video, memainkan permainan, 

mengirim email, memutar musik, merekam, memotret, dan lain sebagainya. 

Handphone semakin berkembang dan semakin canggih, salah satu handphone 

canggih atau telepon pintar yang sering dipakai saat ini adalah handphone 

menggunakan sistem operasi android.  

Android adalah sistem operasi yang digunakan untuk telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet yang berbasis Linux. Android pada awalnya di 

rilis pertama kali pada 5 Oktober 2007, hasil kerjasama Google Inc dan Android 

Inc, sebuah perusahaan baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Karena 

Android mempunyai prospek yang cerah, maka untuk mengembangkan Android 

lebih lanjut dibentuklah Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri 

dari 34 perusahaan peranti lunak, peranti keras dan telekomunikasi termasuk 

didalamnya adalah Google, Motorola, Intel, Nvidia, dan masih banyak lagi. Dari 

hasil kerjasama tersebut akhirnya muncul 2 jenis sistem distibutor Android, yaitu 
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yang memiliki lisensi bebas (Open handset distibutor) dan yang mendapat 

dukungan Google dengan Google Mail Service (GMS) nya. 

Dengan banyaknya penggunaan handphone dengan OS android di 

masyarakat, aplikasi Android juga banyak diminati dari kalangan remaja hingga 

dewasa, tak sedikit dari mereka memasarkan produknya menggunakan aplikasi 

Android. Salah satunya yaitu Herbalife. Herbalife International adalah perusahaan 

produk nutrisi dan kesehatan kulit dunia. Perusahaan ini didirikan tahun 1980 dan 

memperkerjakan sekitar 4,000 orang di seluruh dunia. Herbalife berpusat di Los 

Angeles, California. Herbalife melaporkan penjualannya dari 2.7 miliar USD dari 

2.1 juta distibutor independen, dari seseorang yang melakukan pendapatan laba 

pada penjualan produk dan komisi tambahan dari struktur kompesasi pemasaran 

berjenjang. Perusahaan ini didirikan oleh Mark Hughes. Di Indonesia, Herbalife 

berpusat di Jakarta dan telah memiliki puluhan outlet di Indonesia. 

Banyak toko produk kesehatan Herbalife yang berada di Indonesia, cabang 

Herbalife salah satunya berada di Kota Pangkalpinang, Herbalife adalah produk 

kesehatan yang cukup diminati oleh berbagai konsumen, dari yang muda hingga 

orang dewasa juga menyukai salah satu produk kesehatan Herbalife.  

Masalah yang sering terjadi pada produk Herbalife adalah kesulitan dalam 

penjualan salah satu produk Herbalife yang merupakan produk kesehatan yang 

cukup terkenal dan sering dicari oleh konsumen serta dalam pemesanan yang cukup 

merepotkan pada pembelian produk yang harus datang langsung ke toko Herbalife 

terdekat jika ingin memesan salah satu produk kesehatan Herbalife. 

Dari Masalah tersebut, penulis akan mengangkat judul untuk penelitian 

“Aplikasi Penjualan Produk Kesehatan Herbalife Berbasis Android”. agar 

konsumen lebih mudah dalam pemesanaan salah satu produk kesehatan Herbalife 

yang diminati konsumen. Penulis juga menerapkan cara pembelian dan pemesanan 

yang digunakan untuk memudahkan dalam proses penjualan produk kesehatan 

Herbalife.  

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/1980
https://id.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://id.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://id.wikipedia.org/wiki/California
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_berjenjang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_berjenjang
https://meta.wikimedia.org/wiki/en:Mark_R._Hughes
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang ada, diantaranya: 

a. Bagaimana membuat suatu sistem penjualan menjadi mudah terutama 

dalam hal pencarian dan pemesanan produk? 

b. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memperkenalkan produk yang 

dijual kepada konsumen menggunakan aplikasi android? 

c. Bagaimana mengolah data yang menghasilkan informasi yang tepat untuk 

konsumen? 

d. Bagaimana konsumen dapat memperoleh informasi mengenai jenis-jenis 

barang dan produk-produk produk yang dijual. 

 

1.3  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan penulis, disini terdapat beberapa bentuk masalah dalam 

pembahasan laporan penelitian, yaitu: 

a. Bentuk masalah yang akan penulis bahas adalah mengenai cara kerja 

aplikasi penjualan produk kesehatan Herbalife berbasis android. 

b. Aplikasi penjualan mengenai penjualan produk kesehatan Herbalife 

c. Cara pemesasan salah satu produk kesehatan Herbalife dalam aplikasi 

tersebut 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam  laporan penelitian ini ada beberapa batasan, 

meliputi: 

a. Aplikasi ini hanya  digunakan sebagai sarana dalam pemasaran dan 

penjualan produk-produk herbalife 

b. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada mobile berbasis sistem operasi 

android 
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c. Aplikasi ini dibangun dan dirancang dengan menggunakan perangkat lunak 

yaitu : OS Windows 7 , Adobe  Macromedia Dreamweaver 8.02, 

MySql,Eclipse, dan menggunakan perangkat keras smartphone Android. 

d. Hanya admin yang dapat menginput jenis-jenis produk dan mengubah salah 

satu harga pada produk kesehatan Herbalife  

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari perancangan Aplikasi Penjualan Produk HerbalLife berbasis Android 

ini adalah : 

a. Membuat aplikasi android untuk memberikan informasi produk-produk 

Herbalife yang dijual kepada konsumen 

b. Membangun dan merancang aplikasi penjualan yang user friendly agar 

mudah digunakan oleh konsumen dalam pemesanan produk. 

c. Untuk meningkatkan penjualan produk Herbalife. 

d. Memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan salah satu produk-

produk herbalife 

Adapun beberapa manfaat dari Aplikasi Penjualan Produk HerbalLife 

berbasis Android android : Mendapatkan informasi tentang produk Herbalife, 

dapat memesan, memberi komentar, dan menilai produk yang ada di Herbalife. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode   berasal   dari   Bahasa   Yunani   “Methodos” yang berarti cara atau  jalan 

yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut 

masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Sugiono (2009:2) menyatakan bahwa, definisi metode penelitian 

adalah sebagai berikut : 

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah dengan tujuan dapat ditemukan, 

dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. 
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1.6.1 Metode Pengumpulan data 

Penyusunan dan penulisan Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian 

sebagai berikut :  

 

a. Pengumpulan data 

1. Observasi, yaitu melakukan penelitian langsung ke lokasi 

2. Wawancara, yaitu bertanya langsung kepada pemilik produk 

3. Studi literatur, yaitu mempelajari atau mengunjungi website-website atau 

situs-situs . 

b. Analisa dan eksperimen dalam pembuatan aplikasi penjualan produk 

herballife  aplikasi eclipse. 

c. Perancangan, dengan membuat database dari produk dalam penjualan 

d. Implementasi, ini dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas yang ada, 

untuk melakukan pelatihan dan praktek berdasarkan teori dari berbagai 

macam sumber. 

1.6.2 Pengembangan Perangkat Lunak  

Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode OOAD (Object 

Oriented Analysis and Design) yang merupakan metode analisis yang memeriksa 

kebutuhan (requirements) dari sudut pandang kelas –kelas dan objek yang ditemui 

dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang 

didasarkan pada manipulasi objek –objek sistem dan subsistem. Sedangkan 

metodologi ataupun cara sistematis untuk mengerjakan analisys dan design yang 

digunakan adalah OOSE (Object Oriented Software Engineering) 

 

1.6.2.1 Tahapan Pengembangan 

Dasar utama dari metodologi ini berdasarkan pada penggunaan use case. 

Semua tahapan utama dari siklus hidup pengembangan berorientasi objek ini 

berbasis pada use case, yaitu analisis, desain dan testing.  
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Alasan diperkenalkannya metodologi seperti ini adalah untuk membuat 

sistem yang diproduksi lebih berguna dan lebih dapat beradaptasi pada perubahan 

pemanfaatan.Siklus hidup pengembangan ditunjukkan pada gambar 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csn.ul.ie/-mrmen/UseCaseReport/UseCaseFinalDocument.html 

 

 

Gambar 1.1 OOSE Development Lifecycle 
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a. Analysis 

Siklus hidup pengembangan berorientasi objek terdiri dari pengumpulan 

kebutuhan akan sistem dan menganalisa kebutuhan tersebut. Pada tahap ini, use 

case digunakan untuk membantu mengembangkan model yang dapat memberikan 

sebuah pemahaman yang lebih dari sistem yang akan dibangun. Mereka 

mendefinisikan bagaimana sistem akan difungsikan. Model ini fokus kepada hasil 

akhir aplikasi bukan pada bagaimana sistem akan diimplementasikan. 
 

b. Construction 

Pada tahap konstruksi, model selanjutnya dikembangkan lebih lanjut dan 

keseluruhan sistem dirancang dan diimplementasikan.Terdapat dua tahapan penting 

dalam proses konstruksi, yaitu desain dan implementasi. Dalam perancangan basis 

data, penulis menggunakan Diagram ER (Entity Relationship) untuk 

menggambarkan hubungan masing –masing entitas yang terkait dengan sistem. 

Disamping rancangan basis data, dibuat juga rancangan layar dan rancangan 

aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pembuatan aplikasi ini 

penulis menggunakan bahasa pemograman java dan Eclipse IDE (Integrated 

Development Environtment) sebagai platform pengembangan perangkat lunak. 
 

c. Testing 

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 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. 

 
1.6.2.2 Notasi Pemodelan 

Notasi pemodelan yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah 

UML (Unified Modelling Language). Dengan UML kita dapat membuat model 

untuk semua jenis aplikasi  perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan 

pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam 
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bahasa pemograman apapun. Seperti bahasa – bahasa lainnya, UML 

mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan 

bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram perangkat lunak UML 

yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini adalah : 

 
a. Activity Diagram  

b. Use Case Diagram  

c. Class Diagram  

d. Sequence Diagram  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan skripsi ini menggunakan kerangka pembahasan yang 

berbertuk dalam susunan bab, dengan uraian sebagai berrikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan 

masalah atau ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai macam landasan 

teori singkat, sejarah android dan  mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan judul yang dibahas serta mengenai aplikasi 

android yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. 

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini berisi mengenai isi dari PEP (Project Execution Plan) seperti 

Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, 

Identifikasi Deliveriables, Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana 

Anggaran Biaya) 

BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
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Bab ini berisi tinjauan umum, menganalisa masalah, proses 

implementasi, perancangan, penguraian mengenai aplikasi 

penjualan, dan cara penggunaan aplikasi yang telah dibuat, 

mengenai gambaran umum objek penelitian dalam pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapai, serta dilanjutkan dengan tahapan 

evaluasi untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan 

aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai perangkat 

lunak yang dikembangkan untuk keperluan pengembangan lebih 

lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang diambil dari buku, atau 

sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan skripsi ini 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran yang digunakan dan berhubungan dengan 

penyusunan laporan skripsi ini. 


