
  

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini memberikan dampak 

pada berbagai bidang seperti pembelajaran, bisnis, komunikasi, dan lain – lain. 

Internet adalah suatu jaringan komputer yang terhubung keseluruh penjuru 

dunia sebagai wadah untuk berkomunikasi serta dapat memberikan informasi 

kepada orang lain atau masyarakat umum. Internet biasanya digunakan oleh 

perusahaan, pemerintahan, organisasi, maupun individu untuk menyampaikan 

informasi berupa profil, iklan serta data – data lainnya kepada masyarakat 

umum yang dapat mengunakan fasilitas yang ada pada android. 

     Dalam dunia usaha khususnya bidang pemasaran, aplikasi merupakan 

salah satu media pemasaran yang bersifat global karena dapat secara mudah dan 

cepat menyebarluaskan dan memperoleh informasi. Dengan menggunakan 

teknologi yang populer saat ini yaitu android. 

     Kebanyakan toko atau ruko yang bergerak dalam bidang penjualan barang 

seperti pakain, smartphone, televisi dan sebagainya masih menggunakan 

metode konvensional yaitu pembeli datang langsung ke toko dan melihat barang 

yang hendak dibeli. Hal ini dinilai masih kurang maksimal, jika dilihat dari 

perkembangan teknologi saat ini dan juga keinginan konsumen yang 

mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu bisa dengan cepat, mudah, dan 

efisien. Pada aplikasi Mo-Commers ini pembeli dapat melihat berbagai produk 

yang berasal dari berbagai toko dan jika pembeli berminat membeli akan 

dihadapkan dengan proses pemesanan barang lalu admin akan menghubungi 

user diluar aplikasi untuk melakukan transaksi atau bisa juga dengan cara user 

langsung pergi ke toko tersebut setelah mendapat informasi dari admin. 
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1.2 Tujuan 

     Tujuan umum dari pembuatan aplikasi Mo-Commers ini yaitu yang 

pertama, untuk menghasilkan aplikasi pemesanan barang, pakaian, aksesoris 

dan lain - lain. Kedua, menghasilkan aplikasi berbasis android bagi para 

penjual agar barangnya dapat dipesan secara online.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah Aplikasi Mo-

Commers yang dapat membantu proses penjualan? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi Mo-Commers agar sistem 

dapat berjalan dengan optimal. 

3. Bagaimana cara merancang sebuah sistem android untuk pemesanan 

barang oleh user pada aplikasi Mo-Commers? 

1.4 Batasan Masalah 

     Aplikasi ini bekerja pada smartphone android yang nantinya akan 

digunakan untuk pemesanan barang seperti pakaian, Smartphone, barang 

elektronik dan buku. Aplikasi ini berbatas pada proses pemesanan barang oleh 

user dan pada bagian admin atau seller berbatas pada proses melihat barang 

yang dipesan oleh user untuk dipersiapkan terlebih dahulu lalu seterusnya 

dilakukan transaksi jual-beli secara offline di toko tersebut. Adapun batasan – 

batasan laininya seperti dalam melakukan komunikasi terjadi diluar aplikasi, 

proses transaksi terjadi diluar aplikasi dan semua data – data hanya dapat dilihat 

pada basis data. 

1.5 Metodologi 

     Untuk mengerjakan aplikasi Mo-Commers dibutuhkan metodologi yang 

membantu pengembang dalam menyelesaikannya. Metode yang digunakan 

yaitu Waterfall, metode ini dipakai karena pengeluaran yang minim untuk 

melanjutkan pada tahap berikutnya. Metode Waterfall ini tersusun secara 
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sistematis dan dilakukan secara berurutan mulai dari tahap awal sampai dengan 

tahap akhir. Berikut merupakan gambar dan penjelasannya: 

 

Gambar 1.1 Metode Waterfall 

 

• Analisa kebutuhan, tahap analisa kebutuhan bertujuan untuk memahami 

perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat 

lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi, atau survey langsung. Informasi dianalisa untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

• Desain sistem, spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya yang akan 

dipelajari dalam fase ini dan desain sistem persyaratan dan juga 

membantu dalam mengindentifikasikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

• Penulisan kode program, bagian penulisan kode program merupakan 

bagian para programmer untuk memasukan script kode pemrograman 

kedalam sebuah software programming untuk mengasilkan apliaksi 

yang telah di desain, software programming yang dapat digunakan harus 

disesuaikan dengan desain sistem yang dibuat(misal: untuk ponsel, 

Dekstop, website,anginer dan lain-lain). 

• Pengujian program, tahap ini adalah tahap pengujian dan tahap 

pendukung yang artinya sistem yang telah dibuat dari hasil analisi 

masalah yang telah melalui tahap-tahap desain, pengkodean setelah itu 
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baru masuk kedalam pengujian sistem, sehingga akan dapat diketahui 

seperti apa hasil kerja sistem yang baru ini dibandingkan dengan sistem 

yang lama, kemudian dapat diketahui pula apakah dalam sistem yang 

baru ini masih ada kelemahan yang kemudian akan dikembangkan oleh 

peniliti berikutnya. 

• Penerapan program dan pemeliharaan, perangkat lunak yang sudah 

disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat 

lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan(sistem operasi) baru, 

atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

 

1.6 Jadwal Perancangan 

Tabel 1.1 Bagan Jadwal Perancangan 

Kegiatan Pertemuan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Analisa Kebutuhan                                 

Desain Sistem                                 

Penulisan Kode 

Program                                 

Pengujian Program                                 

Penyusunan 

Laporan                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




