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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi Internet merupakan salah satu bidang yang mengalami 

perkembangan sangat cepat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini , 

salah satunya dalam bidang perdagangan. Lalu muncul perdagangan dengan 

internet sebagai sarana utama yaitu e-commerce [1].  

Implementasi e-commerce dalam dunia bisnis salah satunya adalah dengan 

banyak bermunculan situs – situs penjualan secara online atau berbasis web. Hal ini 

membawa kita dalam budaya baru dalam melakukan transaksi di dunia maya [1].  

Dengan banyaknya sistem jual beli online maka memicu terbentuknya 

reseller. Sistem yang digunakan pada reseller yaitu menjual produk yang dimiliki 

orang lain (produsen atau agen) , lalu kita menjual kembali ke konsumen. Sistem 

reseller ini sangat membantu menambah jaringan pemasaran yang artinya 

meningkatkan omset dan menjalankan sistem reseller membuat produsen atau 

pengusaha tidak terlalu memikirkan semua penjualan sendiri. 

Namun ada permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh sistem informasi 

berbasis web biasa dalam kasus reseller ini. Permasalahan yang belum bisa 

tertangani diantaranya , yang pertama dibutuhkan informasi secara realtime tentang 

ketersediaan barang untuk pihak reseller. Yang sering terjadi pihak reseller 

kebingungan dan harus bertanya kepada produsen tentang ketersediaan barang 

sehingga diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan informasi 

ketersediaan barang secara realtime kepada reseller. 

Masalah yang kedua ada pada laporan , pengusaha atau produsen 

membutuhkan laporan dari hasil penjualan baik itu dari reseller atau buyer sehingga 

bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan diskon atau menyebarkan 

promo khusus. 

Dan yang terakhir permasalahan di pembayaran. Kurangnya penerapan 

online payment. padahal kelebihan sistem pembayaran online banyak sekali 
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diantaranya lebih cepat dan lebih nyaman dalam mengikuti proses pembayaran 

serta lebih efektif dan efisien waktu [2]. Namun kekurangannya adalah orang 

indonesia masih belum / tidak terbiasa melakukan pembayaran online dan masih 

banyak yang belum memiliki akun pembayaran online karena cara pendaftarannya 

masih terlalu rumit [2]. Berbeda dengan sistem pembayaran transfer atm , 

masyarakat indonesia sudah biasa dengan metode tersebut. Namun kekurangannya 

pembeli yang be rtransaksi harus melakukan konfirmasi bahwa sudah melakukan 

pembayaran. Sehingga lebih sering mengalami kesalahpahaman dan banyak 

penipuan. 

Dari permasalahan diatas bisa diselesaikan dengan menerapkan teknologi 

web service yang dapat digunakan oleh berbagai macam aplikasi seperti aplikasi 

mobile dan web. Arsitektur REST dalam teknologi web service dipilih karena selain 

mudah digunakan, REST juga lebih efisien, bisa digunakan dengan format 

dokumen apapun (XML, Json dan lain -  lain). Sehingga kita bisa memilih format 

dokumen yang lebih kecil untuk mempercepat proses pengunduhan data dari web 

service. Kemudian sistem client – server  pada teknlogi REST web service yang 

dibangun bisa menjawab untuk request data secara real time karena mengingat 

pengimplementasiian web service yang menggunakan satu data server yang diakses 

oleh semua aplikasi client. Sehingga pebisnis online tersebut bisa memantau semua 

proses pembelian baik dari reseller ataupun buyer untuk dijadikan bahan 

pertimbangan pembuatan promo atau penerapan diskon pada barang tertentu. 

Untuk permasalahan pembayaran , sistem yang akan dibangun menerapkan 

dua metode pembayaran. Metode pembayaran yang pertama menerapkan metode 

pembayaran Ipaymu. Ipaymu memberikan kemudahan didalam pendaftaran 

membuat akun. Yang diperlukan hanya mengisi beberapa form dan melakukan scan 

ktp, kartu keluarga dan buku tabungan [3].  Kemudian metode pembayaran yang 

diterapkan selanjutnya adalah menggunakan pembayaran transfer atm dengan 

mengirimkan alur pembayaran untuk konfirmasi, melalui  email. Sehingga baik 

customer merasa aman dan mudah dalam melakukan pembayaran. 

Dengan adanya aplikasi ini penulis berharap bisa menangani ketiga 

permasalahan yang sudah dibahas diatas dengan menerapkan teknologi REST web 

service yang dapat digunakan oleh  aplikasi mobile untuk reseller dan aplikasi web 
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untuk buyer. Bagi pihak reseller bisa lebih mudah mengakses ketersediaan data 

secara real time. Dan memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk pembayaran 

dengan menawarkan dua metode pembayaran sekaligus.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

a. Bagaimana menyediakan informasi ketersediaan barang secara real 

time kepada reseller? 

b. Bagaimana membangun aplikasi mobile Android dan aplikasi web pada 

sisi client? 

c. Bagaimana menerapkan pembagian diskon tertentu mulai dari reseller 

sampai customer/user? 

d. Bagaimana menerapkan pembayaran online ipaymu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini 

adalah: 

a. Tidak membahas keamanan webservice 

b. Aplikasi ini hanya berfokus mengimplementasikan REST web service  

c. Ipaymu dipilih sebagai jasa pembayaran online. 

d. Online shop yang dibangun adalah muscle shop yang menjual suplemen 

penambah massa otot merk luar negeri. 

e. Tugas akhir yang dibangun menggunakan localhost server 

 

1.4 Tujuan 

a. Menghasilkan REST web service untuk implementasi client – server 

untuk menyediakan ketersediaan data secara realtime. 

b. Menghasilkan aplikasi mobile dan web untuk akses client 

c. Menghasilkan pembagian diskon tertentu mulai dari reseller sampai 

customer/user. 

d. Memanfaatkan jasa pembayaran online Ipaymu. 
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1.5 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode penelitian yang akan digunakan pada Tugas Akhir ini antar lain: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur akan digunakan sebagai pembanding dan tolok ukur dalam 

pengembangan aplikasi ini sehingga aplikasi yang dibuat memiliki nilai 

lebih secara fungsional dibandingkan terhadap aplikasi yang sudah ada. 

b. Pembangunan Perangkat Lunak 

Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall dengan 

pemodelan data dengan OOAD. Menurut Jogiyanto H.M (2010:59) dalam 

bukunya Analisis & Desain, menjelaskan bahwa : Water fall biasa juga 

disebut siklus hidup perangkat lunak. Mengambil kegiatan dasar seperti 

spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi dan merepresentasikannya 

sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, 

perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya 

 Berikut penjelasan tahapan pengembangan yang dilakukan antara lain: 

1. System Engginering 

Rekayasa perangkat lunak (system enginerring), melakukan pengumpulan 

data dan penetapan kebutuhan semua elemen system 

2. Requirement analysis 

Requirements analysis, melakukan analisis terhadap permasalahan yang 

dihadapi dan menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi performsi dan 

interfacing 

3. Design  

Design, menetapkan domain informasi untuk perangkat lunak, fungsi dan 

interfacing 

4. Coding 

Pengkodean yang mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode atau 

bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan menggunakan bahasa 

pemprograman tertentu 
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5. Testing

Kegiatan untuk melakukan pengetesan program yang sudah dibuat apakah 

udah benar atau belum di uji dengan cara manual. Jika testing sudah benar 

maka program boleh digunakan 

6. Maintannence

Menangani perangkat lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan lancar 

dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, serta sistematika 

penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik 

Tugas Akhir, yang didapatkan dari buku serta sumber-sumber terkait 

lainnya yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan implemetasi desain dan hasil 

pengujian sistem atau aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba aplikasi,  dan 

saran untuk pengembangan terhadap aplikasi yang telah dibuat. 




