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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fashion atau mode adalah gaya berpakaian yang sedang populer disuatu 

negara. Beda negara, beda juga fashion yang sedang populer. Ada beberapa 

negara yang mejadi pusat mode dunia yaitu, New York, Paris, London, dan Korea. 

Dan sekarang, di Indonesia fashion atau gaya berpakaian ala negara Korea sedang 

menjamur. Gaya-gaya artis dan penyanyi Korea banyak diikuti oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia, disamping juga fashion-fashion dari negara lainnya. 

Mulai dari baju, sepatu, tas, dan aksesoris. Banyak masyarakat kita mengikuti 

fashion dari artis atau penyanyi yang mereka idolakan. Karena sering melihat 

idola mereka memakai pakaian yang unik, simpel atau menarik maka mereka 

ingin mengikuti. 

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, trend yang sedang marak 

tersebut membuka banyak peluang usaha. Banyak orang yang mulai membuka 

usaha butik atau toko-toko yang menjual fashion-fashion Korea yang bersaing, 

baik sebagai distributor maupun sekedar menjadi reseller. Dan dengan sentuhan 

teknologi informasi yang mempermudah usaha mereka jadilah istilah yang sering 

kita dengar sekarang yaitu online shop, atau belanja secara online, melalui 

internet. 

Perkembangan internet seperti yang kita ketahui selalu meningkat dari 

waktu ke waktu. Media Social Network seperti facebook yang memiliki puluhan 

ribu user menjadi wadah yang dianggap paling pas untuk difungsikan sebagai 

media pemasaran atau promosi disamping sebelumnya online shop tersebut 

dijalankan melalui forum, website, ataupun blog. Hal-hal yang biasa kita dengar 

di pemasaran real, seperti istilah “dari mulut ke mulut”, dapat terjadi di situs 

social network. Penyebaran informasi dari user ke user, group, komunitas, hingga 

global terjadi begitu cepat. Bahkan lebih cepat dari penyebaran informasi di dunia 

real. 

Pada tahap perkembangan berikutnya, muncul pula sebuah sistem operasi 

android yang dirancang dengan segala kemudahan dan kelancarannya dalam 
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mengakses internet. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak (wikipedia.com). Disinilah kemudian muncul sebuah 

ide untuk mengadaptasikan android system dengan strategi pemasaran yang baru 

untuk pengoptimalan dan kemajuan usaha perdagangan. Dimana nantinya para 

user/customer dapat melakukan pembelian atau transaksi seperti pada website, 

namun disini berupa aplikasi pada sebuah sistem android, dapat memilih menu 

seperti produk, pemesanan, pembatalan pemesanan, serta dilengkapi dengan 

fasilitas untuk bercakap-cakap langsung dengan customer service yang akan 

melayani transaksi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, yang menjadi rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang nantinya akan membantu 

para fashionista atau para pecinta mode, para ibu dan remaja putri 

khususnya untuk berbelanja dengan lebih praktis, mengikuti 

perkembangan jaman dan teknologi. 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang sederhana namun efektif dan efisien 

yang disukai oleh banyak user/customer. 

3. Fitur apa saja yang perlu dimuat dalam sebuah aplikasi penjualan 

berbasis mobile. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pembangunan aplikasi penjualan yang akan 

dibuat adalah: 

1. Aplikasi penjualan akan dibuat berbasis android. 

2. Pembeli akan dapat melihat produk tanpa melakukan log in/register 

terlebih dahulu. 

3. Pembayaran akan dilakukan secara manual/bank transfer, user hanya 

akan mengisi konfirmasi payment yang telah dilakukannya. 

4. Aplikasi dilengkapi dengan menu chat untuk bertanya dengan bagian 

pelayanan informasi, dan dapat dilakukan setelah customer log in. 
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1.4. Tujuan 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Dapat membangun sebuah aplikasi penjualan yang dapat dipergunakan 

lebih praktis, dimana saja dan kapan saja, terutama bagi 

pengunjung/pelanggan yang memiliki mobilitas lebih tinggi. 

2. Dapat membuat aplikasi penjualan yang simple, tidak membingungkan, 

dan menarik atau disukai oleh para pengunjung/pelanggan. 

3. Menentukan fitur-fitur yang perlu dimuat dalam aplikasi penjualan 

berbasis android mobile. 

 

1.5. Metodologi 

Penggunaan metode penelitian dalam pelaksanaan tugas akhir ini 

berdasarkan metode Research and Development. Tahapan pelaksanaannya yaitu: 

1. Pengumpulan data awal dan perencanaan. Dalam tahap ini dilakukan 

identifikasi perkiraan kebutuhan, mempelajari literatur dan meneliti 

dalam skala kecil. Setelah mempelajari literatur selengkapnya dan 

memperoleh informasi yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah 

merencanakan pembuatan aplikasi. Aspek yang penting adalah 

pernyataan tujuan yang harus dicapai pada aplikasi yang akan 

dikembangkan. 

2. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa referensi, seperti buku maupun artikel serta 

mengadakan survey atau segala sesuatu yang berhubungan terhadap 

kebutuhan sistem, data juga berupa sumber bacaan dari internet. 

3. Perancangan arsitektur sistem, dilakukan dengan mendesain aplikasi 

secara umum dan secara terperinci yang meliputi desain input dan 

output, sekaligus desain interface, serta desain proses. 

4. Pembangunan program, yaitu dengan melakukan pengkodingan untuk 

membangun aplikasi berbasis Android mobile. 

5. Pengujian. Tahap ini merupakan tahapan terakhir yaitu dengan 

melakukan test terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan, apakah 

aplikasi sudah sesuai dengan yang diharapkan serta terhindar dari 

kesalahan-kesalahan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

laporan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan definisi maupun konsep 

dasar e-commerce dan android juga teori-teori yang berkenaan dengan 

penyusunan aplikasi penjualan pada android mobileyang akan dibahas 

lebih mendalam. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dituliskan perancangan pembangunan perangkat lunak, 

dengan menjabarkan perancangan UML diagram, data design, 

perancangan arsitektural, dan interface design serta membuat 

rancangan input/output. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisi implementasi dari desain yang telah dirancang dalam 

bab 3 dan implementasi hasil pengujian perangkat lunak yang telah 

dibangun. 

BAB V  PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian, kesimpulan harus 

dilakukan dengan tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan 

yang dikaji. 

 


