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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perdagangan suatu barang saat ini tidak lagi sepenuhnya milik  pasar 

tradisional di setiap daerah. Pedagang saat ini untuk memasarkan  suatu barang 

sudah meramba dunia internet sebagai media pemasaran barang yang biasa 

disebut dengan e-commerce, e-commerce di Website ataupun m-commerce hampir 

saja sama, sama-sama memasarkan barang dengan tampilan-tampilan lebih 

menarik, memberi  informasi yang dibutuhkan. E-commerce merupakan 

perdagangan online yang menggunakan elektronik android, iOS, ataupun laptop. 

Mudahnya penggunaan dan sistem yang ada maka masyarakat cenderung lebih ke 

e-commerce karena lebih mudah mencari barang yang di inginkan tanpa harus

berkeliling pasar tradisional untuk mencarinya. Saat ini masyarakat lebih 

cenderung menggunakan  aplikasi android seperti m-commerce (mobile 

Commerce) karena lebih termudahkan lagi dengan berbagai jenis aplikasi m-

commerce seperti lazada, bukalapak, olx, dan yang lainnya karena dengan 

bermodal kouta ataupun wifi semuanya bisa teratasi dengan pencarian barang 

belanjahan yang di inginkan. 

Dalam penggunaan m-commerce ada keuntungan dan kekurangannya juga. 

Dari keuntungannya bisa kita lihat dari: 1).Dapat digunakan dimana saja, 

2).Menghemat dana trasportasi, 3).Laba bagi penjualnya bisa lebih besar, adapun 

kekurangan m-commrce yakni : 1).Banyaknya konten-konten iklan yang 

mengganggu, 2.)Tidak sesuainya gambar dengan barang yang nyata ketika telah 

sampai di tangan pelanggan, 3.)Estimasi waktu pengiriman barang yang tidak 

sesuai dengan jadwal estimasi seharusnya. 

M-commerce merupakan perdagangan online yang menggunakan aplikasi

mobile dan mobile browser. Pengguna aplikasi M-commerce saat ini lebih 

dominan menggunakan aplikasi ketimbang harus membuka web di internet. 

Pengguna M-Commerce di tahun 2015 lebih banyak mengakses M-Commerce 

menggunakan telepon seluler. Penggunaan ini terbagi menjadi 54% menggunakan 

aplikasi mobile dan 46% menggunakan mobile browser. Selain itu, terdapat fakta 
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bahwa ada peningkatan nilai konversi jumlah pengguna yang beralih dari mobile 

browser ke aplikasi mobile sebesar 120%. Dari seluruh kegiatan tersebut, 286% 

pengguna terpusat pada kegiatan melihat produk.[1]  

Berdasarkan beberapa informasi yang dikumpulkan dari berbagai jurnal dan 

narasumber pendukung maka bisa dikatakan bahwa pesatnya pengguna m-

commerce dari tahun ketahun semakin meningkat dengan fitur-fitur keunggulan 

masing-masing m-commerce maka dari itu akan dirancang suatu aplikasi m-

commerce yang dapat di pergunakan dengan syarat penjualan yang lebih khusus 

yakni  real picture agar minimnya kekecewaan suatu konsumen pengguna m-

commerce. 

 Oleh karena itu dengan teknologi market yang ada saat ini seperti Niche 

Market maka dirancangla proyek tugas akhir kali ini dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi M-commerce Berbasis Android (AZIZAH) .  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskanlah masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Cara user menggunakan Aplikasi “Azizah shop” sehingga dapat 

melakukan pemesanan barang? 

b. Bagaimana menampilkan fitur sederhana tampilannya dan jelas fungsi 

perintahnya? 

c. Bagaimana cara user dan admin melakukan komunikasi secara baik 

menggunakan chat real time? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan dari 

Proyek Tugas Akhir adalah: 

a. Memahami penggunaan Aplikasi M-commerce.  

b. Pahamnya pengguna baru untuk menggunakan fitur yang terdapat dalam 

Aplikasi.  

c. Terjalinnya komunikasi yang baik antar admin dan user. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang  akan didapat dari proyek Tugas Akhir Rancang Bangun 

Aplikasi m-commerce berbasis Android perancang dapat menambah ilmu lebih 
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terhadap perancangan suatu aplikasi dan mengurangi konsumen yang kecewa 

terhadap tampilan-tampilan gambar yang tidak sesuai dengan yang nyata. 

1.5 Batasan masalah 

Untuk  memudahkan dan membatasi cakupan permasalahan pada Proyek 

Tugas Akhir, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat dalam bentuk aplikasi Android sehingga dapat 

dijalankan di smartphone android  

b. Menggunakan bahsa pemprograman java.  

c. Layanan belanja online sederhana yang dapat di gunakan oleh user dari saat 

terhubung ke internet. 

d.  Menggunakan bahasa indonesia pada penggunaan tampilan di layar.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika Tugas Akhir terdari 5 (lima) bab, terdiri dari : 

a. Bab I: Pendahuluan 

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan digunakan dalam proyek tugas akhir ini. 

b. Bab II: Landasan Teori 

Berisikan pembahasan teori-teori yang mendukung dan berkaitan 

dalam perancangan pembuatan dalam tugas akhir ini. 

c. Bab III: Perancangan Sistem 

Berisikan perencanaan dan pembutan tugas akhir yang terdapat 

perangkat lunak yang digunakan. 

d. Bab IV: Pengujian Aplikasi 

Berisikan tentang pengujian dan hasil yang terdapat dari Aplikasi  

yang dibuat berdasarkan analisa sistem dan juga penjabaran terhadap hasil 

dan analisisi pengujian . 

e. Bab V: Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran yang dapat menjadi masukan untuk 

membangun aplikasi ini ketahap yang lebih baik. 
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