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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era saat ini, teknologi berkembang dengan cepat, terutama teknologi 

informasi. Internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Internet 

berkembang sangat cepat di Indonesia. Reza (2011) menulis berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh MarkPlus Insight bahwa, “Hasil riset 

memperlihatkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus 

meningkat. Jika di tahun 2010 lalu rata-rata penetrasi penggunaan internet di kota 

urban Indonesia masih 30-35 persen, di tahun 2011 ini ditemukan oleh 

MarkPluInsight bahwa angkanya sudah di kisaran 40-45 persen.” 

Berdasarkan hasil riset tersebut, memilih menggunakan internet sebagai 

sistem penjualan online di Indonesia memiliki potensi untuk diakses banyak 

orang. Selain itu, internet dapat di akses dimana saja dan kapan saja, menembus 

ruang dan waktu. Maka, dengan menggunakan internet sebagai sistem penjualan 

online dapat menjangkau pangsa pasar yang sangat luas dan besar. Dalam sebuah 

proses bisnis dan usaha tentunya dibutuhkan sistem penjualan yang menyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi pada saat ini yaitu aplikasi yang dapat 

mempermudah proses dimanapun dan kapanpun.  

PhoneGap adalah framework open source untuk membuat aplikasi pada 

berbagai macam platform seperti Android, Blackberry, Iphone atau Windows 

Phone menggunakan HTML5, JQUERY, JQUERY MOBILE, dan CSS3. Ketika 

akan membangun aplikasi untuk device yang berbeda seperti Android, Iphone, 

Windows Mobile dan lainnya kita membutuhkan framework dan bahasa 

pemrograman yang berbeda (Safaat, 2014). Pada saat ini teknologi semakin 

berkembang dan setiap orang ingin mempermudah pekerjaannya, begitu juga 

dengan smartphone, agar aplikasi ini bisa berjalan disemua smartphome maka 

dibutuhkan framework yang bisa berjalan di semua platform. 

Seperti halnya Perusahaan Toko Online yang ingin membangun suatu 

aplikasi yang dapat mempermudah admin pada Toko Online, serta ingin 

mengetahui produk yang paling laris dan bisa mengetahui hasil atau pendapatan 
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per periode, aplikasi tersebut dimaksudkan supaya dapat mempermudah dalam 

manajemen data. Untuk  mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah media 

android. Bertumpu pada uraian tersebut , maka diambil judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Monitoring Penjualan Toko Online Berbasis Android Menggunakan 

Phonegap”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang dipaparkan di 

atas, permasalahan yang kemudian berkaitan dengan perancangan aplikasi yaitu : 

1. Bagaimana mempermudah admin toko online dalam mengetahui order 

yang masuk pada toko online? 

2. Bagaimana agar admin dapat mengetahui penjualan terbanyak ? 

3. Bagaimana memonitor produk terlaris? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan ilmiah ini, Penulis membatasi masalah pada pembuatan 

sistem informasi manajemen Tugas Akhir : 

1. Aplikasi ini membahas mengenai fitur-fitur yang dapat mempermudah 

admin toko online dalam melakukan proses manajemen data 

menggunakan android. 

2. Aplikasi ini tidak membahas mengenai sistem keamanan jaringan. 

3. Aplikasi monitoring menggunakan phonegap sebagai mediator 

pemrograman PHP terhadap device android. 

1.4 Tujuan dan Manfaat   

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan yang 

berkaitan dengan perancangan aplikasi yaitu : 

1. Menghasilkan aplikasi android untuk  mempermudah admin toko 

online dalam mengetahui order yang masuk pada toko online? 

2. Menghasilkan aplikasi agar admin dapat mengetahui penjualan 

terbanyak? 

3. Mengetahui produk terlaris 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini Metode yang digunakan ada enam tahap 

yaitu: 
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1. Metode Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data ini menggunakan  teknik wawancara. 

Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya sehingga memungkinkan penggalian data yang lebih 

mendalam. Wawancara dilakukan antara lain dengan: 

a. Pemilik  Dan Pengurus Toko Online 

Metode yang bersifat kepustakaan mengacu pada literatur seperti: 

dokumen perusahaan (struktur organisasi, harga, tugas masing-masing 

pegawai), dan artkikel yang menunjang sistem ini dan data-data hasil 

wawancara serta observasi yang dilakukan dengan pengurus Toko Online. 

b. Konsumen 

Yang mengacu pada pendapat hasil cetakan dan pelayanan yang diberikan 

yang akan menambah data dan menjadi cacatan tersendiri untuk jadi lebih 

baik bagi perusahaan nantinya. 

2. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada 

tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sampai berhasil menyimpulkan 

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam 

penelitian. Menyimpulkan kebenaran data untuk sementara waktu sering juga 

disebut sintesis. 

3. Perancangan Sistem  

Perancangan arsitektur  sistem ini terdiri dari user yang menggunakan 

fasilitas internet sebagai koneksi ke web server, web server sebagai media 

penyedia layanan modul  php, dan  database, yang saling terhubung.  

4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan penerapan aplikasi pada layanan Android. 

Langkah pertama adalah melakukan instalasi APK pada smartphone.   

5. Pengujian 

Pengujan blackbox atau pengujian fungsiolitas yang meliputi pengujian 

system master data sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, Pengujian system 

order apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak dan Pengujian system 

monitoring penjualan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Selain 
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pengujian blackbox juga akan dilakukan pengujian User Acceptence Test (UAT) 

untuk mengetahui seberapa besar sistem diterima oleh user. 

6. Pembuatan laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya 

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi beberapa bab yang akan 

menjelaskan secara rinci dari permasalahan yang ada dalam tugas akhir in, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan sistem 

perangkat lunak yang meliputi, sistem informasi persediaan, bahasa 

pemrograman, database dan android development, . 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang perancangan data flow diagram (DFD), 

perancangan data (Database Desain) Meliputi desain konseptuan dan Fisikal dan, 

perancangan Interface (Interface Design). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab sebelumnya.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan tugas 

akhir ini. 
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