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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang 

meliputi Latar Belakang, Tujuan Pembuatan, Rumusan dan Batasan 

Permasalahan, Metodologi Pembuatan Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan. 

 

1.1 Latar belakang 

Pada zaman serba canggih seperti sekarang ini teknologi sudah menjadi 

suatu kebutuhan. Teknologi mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai 

bidang. Salah satu contohnya adalah bidang perdagangan, dimana kegiatannya 

meliputi jual beli barang. teknologi informasi dapat membantu transaksi jual beli 

barang dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Karena untuk melakukan 

kegiatan jual beli barang pada masa kini dapat menggunakan sebuah sistem 

informasi yang dapat dijadikan sebagai media perantara antara penjual dan 

pembeli. 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat cepat, 

Android mobile platform adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi 

informasi yang saat ini sudah memiliki nama dan sudah tidak asing lagi dari para 

pengguna mobile smartphone, dikarenakan sebagian besar pengguna smartphone 

menggunakan platform android. Atas dasar inilah saya menggunakan platform 

android dalam penelitian saya yang nantinya dimaksudkan untuk kemudahan 

dalam pengintegrasian sistem yang akan saya buat dengan pengguna mobile 

smartphone platform android. 

E-Commerce merupakan sebuah tren dalam dunia teknologi informasi. 

Keberadaan E-Commerce dapat membantu dan mempermudah setiap orang yang 

ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, karena mereka dapat melakukannya tanpa 

harus bertemu atau bertatap muka dengan penjual secara langsung. Dimana hal 

tersebut dapat mengurangi efisiensi waktu dan biaya dalam proses jual beli.  

Pada masa kini perkembangan teknologi informasi mulai mengarah 

kepada mobile computing. Yang dulunya  e-commerce hanya dilakukan di laptop 

atau komputer yang tersembung internet. Namun sekarang telah berubah, semua 

mengarah kepada smartphone ataupun tablet yang ditunjang dengan beragam 



 

2 

 

aplikasi pembantu kegiatan masyarakat, hal ini dikarenakan faktor mobilitas yang 

tinggi yang mempengaruhi perubahan tersebut. Contohnya pada saat di luar 

kantor tanpa harus menggunakan komputer atau laptop masyarakat dapat tetap 

melakukan kegiatan lain disela-sela kesibukan kerja, misalnya melakukan 

transaksi jual beli dengan aplikasi mobile, yang secara otomatis dapat menghemat 

tenaga ataupun biaya karena dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan 

penjual atau pembeli di toko.  

Dalam dunia nyata kita sering kebingungan dalam pemilihan pembelian 

buku yang berkualitas ditoko buku. Karena kita harus mengecek judul buku satu 

persatu secara manual yang sesuai dengan kebutuhan kita.  

Dari permasalahan di atas, disini saya akan mencoba membuat sebuah 

aplikasi Bookstore in Amazon Berbasis Android, aplikasi ini sangat bermanfaat 

untuk menemukan buku  melaui smartphone android, di situs yang sudah 

memiliki beberapa basis data di banyak negara yaitu amazon. selain itu dengan 

metode seperti ini, ini akan dapat menghemat waktu dan biaya untuk menemukan 

buku di amazon. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, dalam penyusunan tugas akhir ini, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengintegrasikan antara sistem dengan Amazon Web 

Service melalui konsep WSDL?  

2. Bagaimana cara mencari buku berdasarkan keyword ? 

3. Bagaimana cara mencari buku berdasarkan barcode ? 

4. Bagaimana menampilkan informasi deskripsi buku ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini antara lain: 

1. Fokus pengujian hanya terkait bagaimana sistem bisa berjalan sesuai 

fungsinya. 

2. Aplikasi hanya bisa melakukan pencarian buku, pada buku-buku 

terbitan internasional. 
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3. Aplikasi dapat melakukan pencarian buku, baik berdasarkan keyword 

ataupun scanning barcode 

4. Pada fitur pencarian berdasarkan keyword, inputan dapat berupa judul 

buku ataupun pengarang 

  

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

membuat sebuah aplikasi Book Store In Amazon Berbasis Android yang nantinya 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pencarian buku-buku di amazon 

berdasarkan judul buku ataupun barcode. 

 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

 Mempelajari teori-teori dan mengumpulkan informasi yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diambil melalui buku-buku dan literatur yang 

dibutuhkan. Terutama kajian penelitian tentang system Amazon Web Service 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

 Handset aplication: Disini handset aplication bertindak sebagai client, 

yang bertujuan untuk mendapatkan layanan atau service dari amazon. Disini 

program mencari kebutuhan service yang digunakan dalam aplikasi yang nantinya 

akan dibentuk berupa XML, dan diteruskan ke web service. Kemudian akan 

diautentifikasi oleh web service. Setelah dokumen xml valid, data akan dirim lagi 

oleh server berupa dokumen XML dan akan di terima oleh aplikasi android yang 

nantinya akan di parsing ke kode program aslinya. 

 AWS Amazon Web Service: Menerima request dari handset application 

dan melakukan auntentifikasi dengan digital signature sebagai layanan keamanan, 

Setelah valid web service akan merespon request dan mengirim data berupa XML 

ke client. Data berupa request-request yang dilakukan oleh client seperti katalog 

buku, harga buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan reviews customer. 
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1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada aplikasi 

bookstore in amazon dengan simulator Android.   

1.5.4 Pengujian 

Melakukan pengujian pada aplikasi Bookstore in Amazon yang sudah 

dibangun dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dari hasil 

test tersebut apakah sesuai yang diharapkan.  

Pengujian tersebut meliputi hasil pencarian buku berupa judul buku, 

deskripsi buku, harga buku, dan pembelian secara online. 

1.5.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

 Pada tahap ini merupakan penyusunan laporan yang memuat dokumentasi 

mengenai pembuatan aplikasi serta hasil dari implementasi perangkat lunak yang 

telah dibuat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pembuatan Tugas Akhir. 

  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas 

akhir, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penyusunan tugas akhir.  

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas akhir 

ini yaitu bookstore in amazon berbasis android. 

BAB III: ANALISA 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, sequence diagram, dan desain inter 

face.   
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujian dimana 

implementasi meliputi implementasi antar muka aplikasi beserta 

kode programnya. Sedangkan pengujian meliputi pengujian 

fungsional aplikasi dan pengujian objektif. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 


