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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Saat ini, dunia telekomunikasi mengalami kemajuan dan perkembangan 

yang cukup pesat. Telepon seluler merupakan salah satu alat komunikasi yang 

menjadi bagian hidup dalam setiap aktivitas manusia. Penyampaian informasi 

dengan perangkat telepon seluler lebih memiliki daya tarik karena 

penyampaiannya yang lebih cepat dan mudah. Penyampaian informasi tentang 

lokasi suatu daerah merupakan salah satu fitur unik yang tersedia dalam dalam 

perangkat telepon seluler modern saat ini. Contohnya seperti pada beberapa 

perangkat seluler yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi 

tentang peta dari dunia dan lokasi tempat si pengguna seluler yang  berbeda untuk 

memudahkan navigasi.  

 Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia menginginkan segala 

sesuatunya dapat dilakukan dengan mudah, praktis, dan tidak membutuhkan 

tenaga yang banyak dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Seperti pergi belanja, 

belanja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan membeli 

barang untuk memenuhi kebutuhannya. Cara belanja yang dipilih masing-masing 

orang pun berbeda-beda. Ada yang memilih untuk belanja secara manual dan ada 

yang lebih senang untuk belanja secara online [1]. 

Berbelanja secara online (online shopping) merupakan  kegiatan berbelanja 

yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan berbagai 

macam device seperti smartphone ataupun perangkat komputer (PC). 

 Namun seringkali konsumen masih menganggap metode tersebut kurang 

praktis karena diharuskan mengakses website toko online untuk mencari barang 

yang akan di beli, dimana untuk melakukan hal ini konsumen harus mengetikan 

alamat situs web pada browser, memilih menu untuk melihat barang, dan 

memutuskan membeli barang [2]. Selain itu, banyaknya toko online yang beredar 

di dunia maya yang terkadang membuat konsumen bingung dan sulit dalam 

mencari barang yang akan mereka beli terutama untuk kalangan orang tua. Selain 
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itu, terkadang konsumen kurang memiliki rasa kepercayaan terhadap toko online 

di karenakan banyaknya penipuan yang marak terjadi pada toko online. 

Pada tugas akhir ini dirancang suatu sistem toko multi shop sebagai 

penyedia layanan  toko-toko online yang ingin menjual barangnya dan telah 

mendaftar sebagai member. Pembeli dapat melakukan pemilihan barang yang 

ingin dibeli dengan mencari harga termurah dan mencari lokasi terdekat terhdap 

penjual dengan memanfaatkan LBS dan Google Maps untuk dapat membaca titik 

koordinat pusat alamat dari toko-toko yang telah yang tersedia di dalam aplikasi. 

Agar dapat mengiklankan barang dalam aplikasi ini, toko di haruskan mendaftar 

untuk menjdi member untu dapat melakukan CRUD (create, read, update, delete) 

barang. Data-data penjual atau toko akan tersimpan didalam database yang akan 

ditangani oleh server. Untuk pembayaran dan pengiriman barang di dapat melalui 

kesepakatan yang terjadi antara pembeli dan penjual yang bertransaksi namun di 

luar aplikasi.  

Aplikasi ini di fokuskan pada penjualan barang gadget baik barang gadget 

yang baru maupun bekas. Aplikasi ini akan diimplementasikan melalui perangkat 

smartphone Android dikarenakan berkembangnya teknologi khususnya di bidang 

smartphone. Kepemilikan smartphone terus melonjak di kalangan masyarakat. 

Jangkauannya pun sudah meluas ke berbagai aspek baik dari segi pendidikan, 

hiburan hingga meluas ke dunia bisnis.  Menurut IDC, pengguna Smartphone 

Android di dunia pada tahun 2014 menempati urutan teratas yaitu 84,7% [3]. 

Diharapakan melalui sarana aplikasi ini dapat menjadi solusi belanja yang 

praktis yang dapat mengefisiensi waktu para pembeli dalam pencarian barang 

yang akan dibeli dan telah tersedia di dalam aplikasi.  Serta memudahkan para 

penjual untuk menjual barangnya dengan cara mengiklankannya ke dalam aplikasi 

tanpa memerlukan biaya yang besar. Dengan kata lain Toko Online Multi Shop 

akan menjadi point of sales yang mudah diakses para konsumen untuk melakukan 

pencarian barang dan meningkatkan penjualan produk bagi pihak toko atau 

penjual-penjual yang telah tersedia dalam aplikasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membangun Aplikasi Toko Online Multi Shop berbasis mobile 

pada platform Android menggunakan ekstensi Google Maps dan LBS? 

2. Bagaimana membangun web admin yang di gunakan sebagai pemantau dan 

penghubung untuk penyimpanan data barang dan toko atau penjual ke 

database server ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang di bahas dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa 

batasan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini di buat di platform Android sehingga dapat di operasikan pada 

mobile berbasis platform Android 

2. Aplikasi ini hanya mencakup sebagai aplikasi penyedia layanan online multi 

shop (tidak termasuk transaksi pemesanan dan pengiriman barang)   

3. Aplikasi ini hanya memposting barang gadget baru maupun bekas yang di 

posting oleh penjual dari berbagai toko 

4. User harus mengaktifkan GPS untuk mengakses aplikasi ini 

5. Tugas akhir ini tidak membahas keamanan database dan performa jaringan 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Menghasilkan Aplikasi Toko Online Multi Shop berbasis mobile pada 

platform Android menggunakan dengan ekstensi Google Maps dan LBS 

2. Menghasilkan web admin yang di gunakan sebagai pemantau dan 

penghubung untuk penyimpanan data barang dan toko atau penjual ke 

database server  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 



4 

 

1.5.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan teknologi 

Android, Google Maps, LBS, web service serta cara pembuatan aplikasi pada 

mobile. Adapun sumber data atau literatur di ambil dari buku, jurnal, paper dan 

internet. 

1.5.2 Analisa dan Rancangan Sistem 

Analisa ini di lakukan untuk mengetahui aplikasi yang akan di buat dan 

tujuan dalam penggunaan aplikasi. Dalam analisa kebutuhan sistem di lakukan 

untuk mengetahui apa saja yang di butuhkan dalam membuat dan 

mengembangkan aplikasi sehingga nantinya Toko Online Multishop dapat di 

gunakan sesuai yang di harapkan. 

Dalam aplikasi ini konsumen hanya dapat melihat iklan atau psotingan toko-

toko atau penjual yang ingin menjual barangnya. Konsumen tidak dapat 

melakukan transaksi dalam aplikasi ini. Transaksi terjadi di luar aplikasi dimana 

terjadi setelah konsumen mendapatkan informasi seputar toko atau penjual 

melalui aplikasi. Untuk dapat mengiklankan barang yang akan di jual toko atau 

penjual harus mendaftar menjadi member. 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Tahapan dimana sistem yang sudah dirancang, mulai dari 

skenario,pembuatan aplikasi, dan tingkat kesulitan aplikasi Toko Online Multi 

Shop ini diterapkan pada bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bagaimana 

Sistem yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya bisa menjadi sebuah aplikasi 

yang bisa digunakan pada smartphone dengan platform android. 

1.5.4 Pengujian 

 Pengujian pada aplikasi Toko Online Multi Shop ini dilakukan pengujian 

secara fungsionalitas yaitu dengan melakukan pengujian akurasi output 

apakah telah sesuai dengan yang di harapakan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :  
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang mendasari 

pembuatan aplikasi. Teori umum yang di gunakan meliputi teori tentang web 

service, JSON, Google Maps API dan teori lain yang mendasari skripsi.  

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem dimana analisa sistem 

meliputi deskripsi sistem, analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi use case diagram, activity diagram, dan 

desain interface.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi 

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak (secara subjektif dan alpha) beserta 

kesimpulan dari hasil pengujian perangkat lunak yang dibangun.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hal-hal pokok yang ada pada keseluruhan bab 

yang di bahas pada tugas akhir ini saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembang perangkat lunak ini ke depannya. 

 

 

 


