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BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diera globalisasi ini dapat dilihat kemjuan IPTEK ini semakin berkembang. Saat ini 

persaingan dunia bisnispun semakin ketat. Banyak pengusaha yang memanfaatkan keadaan ini. 

Mereka berlomba – lomba untuk kemajuan bisnisnya dengan berbagai macam cara salah satunya 

dengan memasang iklan di media internet. Seperti lazada, olx, blibli.com, shopee, dll. 

Namun sayangnya banyak sekali usaha kecil menengah yang belum memanfaatkan akan 

kemajuan teknologi ini. Salah satunya dikota Jombang untuk usaha kecil menengah pengerajin 

manik – manik. Untuk memudahkan pelanggan dan penjual dalam memudahkan proses jual beli 

kerajinan manik – manik. Maka dibutuhkan suat aplikasi yang empermudah proses transaksi 

pemesanan melalui media perangkat bererak sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan 

keunggulan yang dimiliki android maka ini bertujuan untuk membuat aplikasi e – commerce 

penjualan kerajinan manik – manik daerah jombang. 

Adapun disini penulis menggunakan jurnal penelitian terdahulu  sebagai acuan penulis 

untuk memperkaya teori dan mengkaji penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

internet juga suatu cara baru yang lebih menyenangkan untuk menggunakan Web sebagai basis 

untuk aplikasi bisnis yang lebih luas, yang memperluas cara perusahaan untuk berkomunikasi 

dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk saling berbagi informasi [1].Aplikasi 

Pengertian Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 

akan beberapa aktivitas [2]. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu 

tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat 

berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau 

terputusnya komunikasi [3]. E-Commerce (Perdagangan Elektronik) adalah pembelian, 

penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Android adalah sebuah 

sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middlewere 

dan aplikasi[4]. 
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Penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membangun sebuah aplikasi penjualan e – 

commerce bebasis web dan android pada usaha kecil menengah manik-manik di Kota Jombang 

untuk mempermudah melakukan promosi barang-barang yang dijual dan meningkatkan identitas 

usaha agar dikenal oleh masyarakat luas. Karena kurangnya penyebaran informasi yang 

dilakukan dapat mengakibatkan kurangnya pengunjung dan penjualan yang rendah sehingga 

keuntungan yang diperoleh kecil. Dengan adanya apliksi android diharapkan jangkauan 

penyebaran informasi tentang usaha kerajinan manik-manik di Jombang dapat lebih luas karena 

para konsumen dapat melihat informasi spesifikasi barang yang akan mereka beli melalui 

fasilitas keranjang belanja yang disediakan sistem informasi berbasi web. 

Diharapkan dengan adanya sistem ini usaha kerajinan manik-manik di Kota Jombang 

agar dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi, sehingga dapat bersaing dengan usaha 

kerajinan manik-manik dikota lainnya. berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis 

ingin meneliti tentang Implementasi E – commerce Berbasis WEB dan Android Usaha Kecil 

Menengah Kerajinan Manik – Manik di Kota Jombang Dengan System “Deposit”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana penjual kerajinan manik-manik memasarakan produknya dengan aplikasi web 

dan android? 

b. Bagaimana cara user menggunakan aplikasi web dan android dengan system deposit? 

c. Bagaimana cara user mengetahui produk yang tersedia dalam fitur ini? 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan uraian rumusan masalah. maka dirumuskan tujuan dari penulisan penelitian ini 

adalah:  

a. Membangun sebuah aplikasi berbasis android sebagai sarana informasi untuk pelanggan 

b.  Untuk mempermudah proses transaksi 

c. Membantu pelanggan untuk memilih atau memesan sebuah barang pada toko kerajinan 

manik – manik tidak menghabiskan waktu. 
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1.4 Manfaat 

Dengan adanya apliksi ini diharapkan jangkauan penyebaran informasi tentang usaha 

kerajinan manik-manik di Jombang dapat lebih luas karena para konsumen dapat melihat 

informasi spesifikasi barang yang akan mereka beli melalui fasilitas keranjang belanja yang 

disediakan sistem informasi berbasi web dan android. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari topik yang disampaikan. 

Pembahasan yang dimaksud adalah:  

a. Sistem informasi penjualan ini dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

java dan MYSQL. 

b. Layanan belanja online yang dapat diakses menggunakan internet. 

c. Aplikasi ini berbasis web dan android oleh karena itu dapat diakses menggunakan pc 

ataupun smartphone. 

d. Pemilihan daerah untuk pengiriman bsarang diinputkan secara manual 

e. Tidak memiliki live chat antara penjual dan pembeli 

f. Pengisian dan penarikan saldo nominal diinputkan secara manual 

1.6  Sistem Pembahasan 

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

a. Bab I: Pendahuluan 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, Batasan masalah, dan 

sistematika pembahasan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

b. Bab II: Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang pembahasan teori yang berkaitan dalam perancangan pembuatan dalam 

tugas akhir ini. 

c. Bab III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang perencanaan dan pembutan tugas akhir yang terdapat perangkat lunak yang 

digunakan. 
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d. Bab IV: Implementasi dan Pengujian Aplikasi 

Berisi 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




