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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya pertanian apel merupakan  tanaman buah tahunan yang berasal 

dari daerah asia barat dengan iklim sub tropis sedangkan di Indonesia sendiri apel 

telah ditanam sejak tahun 1934 hingga saat ini. Apel mengandung banyak vitamin 

C dan B, selain itu apel kerap menjadi pilihan para pelaku diet sebagai makanan 

substitusi. Apel lokal yang sudah terkenal salah satunya adalah apel malang yang 

berasal dari kota batu, Malang. 

Industri Apel menghadapi banyak masalah ekonomi.  Masalah-masalah ini 

digambarkan jelas di beberapa majalah misalnya radar dan Tempo antara lain 

koran-koran seperti Kompas.Salah satunya adalah ketidakmampuan menghasilkan 

buah apel yang berkualitas bagus dan memiliki rasa yang mampu bersaing dengan 

apel-apel impor. 

Beberapa jenis buah apel utama yang ditanam di Batu. Yaitu; Manalagi, 

Rome Beauty, anna dan wangling (Data Base Pertanian Kota Batu Tahun, 2004).  

Pada tanggal 3 Maret 2013, peneliti mencatat harga apel di beberapa swalayan di 

Kota Malang.  Saat itu, rata-rata harga apel Rome Beauty Rp2.399/gram  

dibandingkan  rata-rata harga apel  Fuji impor Rp1.345/gram. Apel Fuji ini, pada 

umumnya, lebih besar, lebih berkualitas dan tetap segar waktu lama. Sehingga 

banyak konsumen beralih ke apel import. 

Penjualan apel itu sendiri tidak hanya dapat dilakukan secara langsung 

antara penjual dan pembeli pada umumnya, tetapi dapat dilakukan melalui 

alternatif lain yaitu dengan cara pelelangan, yaitu cara penjualan  barang di muka 

umum yang dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang, dengan cara 

pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka/lisan atau 

tertutup/tertulis, yang didahului pengumuman lelang. Seperti yang tercantum pada 

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010, Lelang adalah penjualan 

barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
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tertinggi  yang didahului dengan pengumuman lelang. Jual-beli secara lelang tidak 

kalah efisien dengan jual-beli secara umum, karena pelaksanaan lelang dilakukan 

pada hari, jam/pukul,  dan tempat tertentu dalam 1 (satu) waktu, yang biasanya 

dilakukan di dan oleh  KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 

atau Balai Lelang. 

System lelang pada perkembangannya sekarang terdapat banyak kegiatan 

lelang yang dilakukan di internet. Seperti halnya dengan Mobile Commerce pada 

umumnya merupakan  pengembangan  dari  perdagangan  elektronik  (e-

commerce) yang  secara  umum  merupakan  suatu  pertukaran  elektronik  

(pengiriman  atau  transaksi)  tentang  informasi, barang-barang, dan pembayaran 

diatas jaringan telekomunikasi (Kurnia,2010). E-Commerce secara  umum  dapat  

diartikan  sebagai  proses  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  melalui media  

internet (Boedi, Santoso, Kurniya, 2010). 

Banyaknya manfaat  m-commerce  dalam  meningkatkan  pelayanan  

terhadap pelanggan  serta  meningkatkan  daya  saing  dalam  perdagangan,  

dalam  hal  ini  menjadi  sudut pandang  dari  penulis  yang  dijadikan  sebagai  

obyek  dalam  penelitian  ini untuk mengimplementasikan m-commerce dalam 

penjualan salah satu hasil perkebunan di kota malang yaitu buah apel. Serta 

penggunanaan  m-commerce juga diharapkan dapat menjawab keluhan-keluhan 

dari petani apel karena maraknya buah apel import yang masuk di Indonesia 

sehingga mengalahkan penjualan apel malang (menurut petani apel malang). 

Selama  ini,  sistem  penjualan  apel malang dari  pembeli yang  digunakan  

oleh  perusahaan  hanya  bersifat  tradisioanal. Dengan  adanya  layanan  jasa  

berupa  m-commerce  yang dapat  secara  cepat  dapat  dinikmati  oleh  pelanggan 

yang ada di wilayah malang dan sekitarnya  maupun  daerah dan kota-kota lainya 

di seluruh indonesia  maka segala layanan yang diinginkan oleh para pembeli 

dapat dengan segera ditindak lanjuti dengan secepat  mungkin,  sehingga  

penjualan apel malang  tersebut  akan  mampu  memberikan  pelayanan yang 

terbaik dan tercepat untuk para pelanggan dengan harga yang terjangkau bahkan 

bisa lebih murah.  
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1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang penulisan di atas, maka dapat dirumuskan  

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah cara untuk membuat aplikasi m-commerce pada penjualan 

Apel Malang yang berbasis Android? 

2. Bagaimanakah manfaat aplikasi  m-commerce pada penjualan apel malang 

berbasis android pada petani apel? 

 

1.3   Tujuan  

 Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk membuat aplikasi m-commerce pada penjualan Apel Malang yang 

berbasis Android. 

2. Untuk manfaat aplikasi  m-commerce pada penjualan apel malang berbasis 

android pada petani apel. 

 

1.4   Batasan Masalah 

Mengingat m-commerce merupakan hal baru yang dengan dikembangkan 

maka penulis membatasi masalah yaitu dalam pembuatan konten aplikasi 

mcommerce yaitu penjualan produk melalui mobile dengan metode SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan menggunakan bahasa pemrograman java. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dikerjakan penulis dapat dijelskan sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penjual  

1. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media iklan atas produk apel yang akan 

dilelang. 

2. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai acuan harga bagi penjual.  

b. Bagi Pembeli 

1. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media informasi atas produk apel dari 

penjual yang sedang dilelang. 
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2. Aplikasi ini dapat dijadikan patokan harga apel yang paling kompeten.  

c. Bagi Penulis 

1. Aplikasi ini dijadikan bahan dari kelengkapan pengerjaan tugas akhir untuk 

memperoleh gelar s1. 

2. Aplikasi ini dapat dijadikan patokan keberhasilan dari proses perkuliahan 

yang telah dilakukan.  

1.6.  Metodologi  

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan adalah  bagian dari 

metodologi penelitian yang terdiri dari dua metode yaitu : 

a. Metode pengumpulan data yang meliputi:  

1. Studi pustaka, ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur 

maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dan mendukung penulisan proposal.  

2. Observasi, observasi ini dilakukan dengan mendatangi langsung petani-

petani apel ataupun tengkulak yang akan memasarkan apel malang.  

3. Kuisioner, kuisioner dibuat untuk mendukung pengumpulan data dengan 

membagikan ke petani, tengkulak/penjual apel, dan  juga konsumen.   

b. Metode pengembangan sistem yang menggunakan metode SDLC dengan 

model proses Waterfall  yang dikemukakan oleh Winston W Royce dalam 

hidayatullah(2004) yang meliputi tahap-tahap yang meliputi:  

1. Analisa kebutuhan  

Langkah  ini  merupakan  analisa  terhadap  kebutuhan  sistem dalam 

aplikasi  yang  berhubungan  dengan  keinginan user dalam  pembuatan 

sistem.   

2. Desain Sistem 

Tahapan ini akan menghasilkan  dokumen  yang  disebut software  

requirment.  Dokumen inilah  yang  akan  digunakan programmer untuk  

melakukan  aktivitas pembuatan sistemnya. 

3. Implementasi 

Tahapan  inilah  yang  merupakan  tahapan secara  nyata  dalam  

mengerjakan  suatu  sistem. Dalam  artian  penggunaan computer  akan  

dimaksimalkan  dalam  tahapan  ini.  melakukan  analisa,  design  dan 

pengkodean sebelum sitem digunakan oleh user. 
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4. Pengujian 

Tujuan testing adalah  menemukan  kesalahan-kesalahan  terhadap  system 

tersebut dan kemudian diperbaiki. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diterapkan untuk menyajikan gambaran 

singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini,sehingga 

akan memperoleh gambaran yang jelas tentang isi dari penulisan ini terdiri dari 5 

bab diantaranya: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah,batasan masalah, 

metode penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang perdagangan apel meliputi: apel 

malang, masalah-masalah dibidang budidaya apel, penjualan 

apel, m-commerce, aplikasi mobile, webservice meliputi: mysql, 

android meliputi: java. 

BAB III           :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

meliputi: deskripsi produk, arsitektur sistem, análisis kebutuhan, 

usecase, sedangkan perancangan sistem meliputi: activity 

diagram, sequence diagram dan class diagram.  

BAB IV           :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian sistem 

tahapan ini dilakukan setelah perangcangan sistem selesai 

dilakukanselanjutnya akan di implemensikan pada bahasa 

pemrograman. Setelah dilakukan pemrograman maka dilakukan 

pengujian terhadap sistem dan dilihat kekurangan-kekurangan 

pada aplikasi untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi bagian terakhir pembahasan tugas akhir ini, 

yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan hasil pembahasan tugas akhir. 


