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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar pembuatan tugas akhir  

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, banyak bermunculan minimarket yang merupakan 

waralaba dari negara maju. Dengan banyak dibukanya minimarket mengakibatkan 

persaingan yang semakin tinggi. Untuk menarik perhatian konsumen, pihak 

manajemen melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan 

teknologi internet seperti website. Melalui website konsumen dapat mengetahui 

informasi promo, layanan dan informasi letak minimarket yang ada di daerahnya. 

Tetapi sistem informasi ini baru sebatas menampilkan data secara terus menerus 

dengan pemberitahuan atau notification kepada konsumen. Sehingga konsumen 

hanya dapat melihat informasi tersebut tanpa dapat melakukan pemesanan barang 

secara online. Dan jika konsumen berminat membeli barang tersebut maka harus 

pergi ke minimarket (Supriyanto, 2008). 

Sering kali konsumen yang ingin pergi ke minimarket dihadapkan pada 

berbagai masalah seperti kemacetan, biaya transportasi, susahnya mencari barang, 

antrian yang panjang di kasir dan barang belanjaan yang berat. Selain itu bagi 

masyarakat yang memiliki rutinitas atau kesibukan yang tinggi akan sangat sulit 

bagi mereka untuk meluangkan waktunya untuk pergi berbelanja ke minimarket. 

Sedangkan untuk belanja secara online masih sedikit aplikasi yang menyediakan 

berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan secara online saat ini hanya 

terbatas pada beberapa barang saja (Simon, 2012).  

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas penulis membuat suatu aplikasi 

pada mobile yang bernama “M-Retshop (Mobile - Retail Shopping)” yang akan 

membantu masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online. 

Dengan aplikasi ini konsumen dapat membeli barang secara retail yang ada di 
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minimarket melalui mobile yang dimilikinya. Aplikasi ini dilengkapi dengan 

teknologi LBS dimana konsumen dapat mengetahui minimarket mana yang 

melayani pemesanan barang konsumen beserta dapat melihat minimarket terdekat 

di daerah tersebut. Untuk minimarket yang melayani pesanan barang konsumen 

akan dipilih server berdasarkan jarak terdekat antara minimarket dengan alamat 

pemesanan barang konsumen. Selain itu aplikasi ini dilengkapi dengan sistem 

pembayaran IPAYMU, dimana konsumen dapat membayar belanja kebutuhannya 

dengan kartu kredit yang dimilikinya dengan mudah dan cepat. IPAYMU sendiri 

dipilih karena IPAYMU telah terintegrasi dengan 137 BANK di Indonesia.  

Diharapkan melalui sarana aplikasi ini dapat lebih mengifisiensi waktu para 

konsumen, dimana konsumen dapat langsung memilih jenis barang yang 

disukainya tanpa harus terganggu aktivitasnya dan beberapa saat kemudian barang 

yang dipesan sudah datang. 

Aplikasi ini dibuat pada mobile dikarenakan berkembangnya teknologi 

sekarang ini khususnya di bidang mobile. Jangkauannya pun sudah meluas ke 

berbagai aspek baik dari segi pendidikan, hiburan hingga meluas ke dunia bisnis. 

Sehingga tingginya peminat terhadap sebuah mobile phone yang smart sangat 

besar karena akan sangat menunjang bagi penggunanya dalam mengatasi 

kesibukan dan kebutuhan yang dimilikinya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas penulis kemudian merumuskan beberapa 

detail permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi M-Retshop dengan teknologi LBS 

menggunakan Google Maps API pada platform Android. 

2. Bagaimana membangun web service yang digunakan sebagai penghubung 

untuk mengambil data barang dari database server. 

3. Bagaimana mengintegrasikan API IPAYMU pada aplikasi ini untuk 

memudahkan pembayaran barang. 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya maka tujuan 

dari aplikasi tugas akhir ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi M-Retshop dengan teknologi LBS menggunakan Google 

Maps API pada platform Android. 

2. Membangun web service yang digunakan sebagai penghubung untuk 

mengambil data barang dari database server. 

3. Mengintegrasikan API IPAYMU pada aplikasi ini untuk memudahkan 

pembayaran barang. 

  

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Aplikasi dibuat di atas platform Android sehingga hanya dapat dijalankan 

pada  mobile device yang menggunakan platform Android. 

2. Proyek akhir ini tidak membahas keamanan database dan keamanan jaringan 

yang digunakan untuk kebutuhan aplikasi. 

3. Tidak menganalisis performa jaringan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Metode Studi Kepustakaan 

Dilakukan pencarian teori dan informasi yang akan dijadikan landasan 

dalam pembuatan skripsi ini, baik dari literatur, internet, hasil penelitian ilmiah, 

aplikasi sejenis dan sumber lainnya. 

1.5.2 Metode pengembangan aplikasi dengan menerapkan metode prototype 

1. Pengumpulan kebutuhan.  

 Observasi/studi lapangan yaitu melihat secara langsung ke lapangan proses 

konsumen yang sedang melakukan kegiatan berbelanja secara manual.  

2. Membangun perancangan (arsitektur).  

a)  Aplikasi Android 

1) Aplikasi Konsumen 
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 Perancangan interface pada mobile konsumen.  

 Perancangan features. 

b) Aplikasi Server 

1) Perancangan database.  

2) Perancangan use case. 

3.  Evaluasi perancangan (arsitektur). Evaluasi ini dilakukan apakah rancangan 

aplikasi yang sudah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah sesuai 

maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak rancangan direvisi dengan 

mengulangi langkah 1, 2 dan 3. 

4.  Implementasi. Dalam tahap ini rancangan aplikasi yang telah dibuat tersebut 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

5.  Pengujian. Setelah aplikasi sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap 

pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan.  

6. Evaluasi. Mengevaluasi apakah aplikasi yang sudah jadi sudah sesuai dengan 

yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 

dan 5. 

7. Deployment. 

 

1.6 Sistem Penulisan 

Penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab menurut  ruang lingkup 

pembahasan masalah masing-masing. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab I:  PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan secara ringkas pembahasan tentang latar belakang 

pembuatan aplikasi, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penelitian skripsi dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab II:  LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas beberapa teori yang mendasari pembuatan aplikasi. Teori 

umum yang digunakan meliputi teori tentang M-Commerce, Web Service, JSON, 

Google Maps API dan LBS yang mendasari penyusunan skripsi ini.  

Bab III:  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini membahas analisa sistem dan perancangan aplikasi M-Retshop. 

Analisa sistem meliputi analisa masalah, analisa arsitektur sistem dan analisa use 

case diagram. Selain itu juga berisi perancangan aplikasi yang meliputi activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, ER diagram, rancangan database dan 

desain user interface dari aplikasi M-Retshop. 

Bab IV:  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi yang telah 

dibuat sebelumnya. Selain itu bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba 

aplikasi, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 

dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi.  

Bab V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

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

yang dibahas pada skripsi ini serta juga saran yang membangun untuk 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 


