
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Buku dikenal masyarakat sudah sejak lama. Buku adalah sumber 

pengetahuan, di dalamnya terkandung berbagai arti yang dapat memberikan 

inspirasi. Untuk mendapatkan sebuah buku bukanlah hal yang sulit, di toko 

buku merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan berbagai macam buku 

dengan mudah. Toko buku menjual buku mulai dari buku lama sampai buku 

yang terbaru dengan harga yang terjangkau. Setiap bulan keluar buku baru di 

toko buku, tetapi orang tidak dapat mengetahui keberadaan adanya buku baru 

tersebut jika tidak mengunjungi toko buku. 

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak yang positif 

pada pekembangan jaman saat ini. Perkembangan yang signifikan dalam 

teknologi informasi banyak mendorong para penyedia layanan teknologi untuk 

menarik pasar dunia device bergerak (mobile phone). Hal ini ditunjukkan 

dengan banyaknya penyedia layanan telekomunikasi yang menyediakan 

layanan sambungan langsung melalui internet dengan perangkat mobile phone 

via akses General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data rates for 

GSM Evolution (EDGE), Universal Mobile Telecommunications System 

(UMTS)  maupun High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA). 

Adanya layanan internet memudahkan seseorang untuk mendapatkan 

informasi apa saja yang dibutuhkannya termasuk untuk mendapatkan informasi 

buku-buku yang dijual di toko buku. Orang pasti menginginkan segala hal yang 
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praktis, untuk dapat mengetahui informasi buku tanpa harus mengunjungi toko 

buku, yaitu dengan menggunakan layanan internet. Layanan internet bisa 

melalui komputer atau telepon seluler. Akses internet melalui telepon seluler 

lebih praktis dan efektif karena telepon seluler yang mudah dan selalu dibawa 

kemana-mana. 

Untuk itu maka Penulis membuat simulasi aplikasi toko buku online 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Micro Edition, J2ME 

sendiri adalah teknologi dari Java programming language  yang di khususkan 

untuk perangkat mobile seperti Handphone, Pocket PC dan PDA. J2ME 

sebenarnya sama dengan pemrograman menggunakan java sendiri, hanya saja 

dalam J2ME ada beberapa fungsionalitas yang ditambah dan dikurangi dan di 

sesuaikan untuk pemrograman perangkat mobile. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraiaan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu:  

1. Memindahkan dan mengumpulkan informasi buku dari toko buku 

ke telepon seluler. 

2. Bagaimana membuat aplikasi toko buku online berbasis mobile 

menggunakan J2ME. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai terkait dengan masalah yang dibahas dalam 

pembuatan aplikasi toko buku online dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java 2 Micro Edition adalah: 

1. Memberikan solusi alternatif aplikasi perangkat lunak untuk 

menampilkan informasi buku yang ada di toko buku melalui telepon 

seluler. 

2. Memudahkan konsumen dalam memesan buku dengan 

menggunakan aplikasi ini. 

1.4. Batasan Masalah 

Pemfokusan penulisan dan memperjelas penyelesaian sehingga mudah 

dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Penulis hanya melakukan perancangan sebuah perangkat lunak yang 

diciptakan khusus untuk mobile phone yang mendukung aplikasi 

java berbasis J2ME minimum MIDP 2.0. 

2. Program tidak dapat berjalan dengan baik pada HP merupakan hal di 

luar pembahasan penulis. 

3. Karena keterbatasan kemampuan penulis maka aplikasi baru bisa 

dijalankan melalui sebuah emulator yang diakses melalui sebuah 

komputer. 
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4. Pembahasan penulis hanya ditujukan pada pembahasan aplikasi toko 

buku dengan J2ME. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pengguna 

Sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi tentang buku yang 

dijual di toko buku serta memudahkan untuk pemesanan buku tanpa 

harus mengunjungi toko buku tersebut. 

2. Bagi Penulis 

Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari 

bangku kuliah secara nyata. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya dibagi menjadi 

lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab secara lengkap dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan 

penelitian, dan sistematika penelitian. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan pembahasan awal dari program yang akan 

dibuat dan merupakan teori-teori yang melandasi dibuatnya program 

ini. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi sistem, gambaran 

sistem, perancangan halaman yang nantinya akan menjadi gambaran 

pertama bagaimana dan apa yang akan dibuat untuk menjadikan 

aplikasi mobile  ini dapat dibangun dan berjalan. 

4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian aplikasi, apakah aplikasi 

dapat berjalan dengan benar atau tidak beserta analisa-analisa yang 

terjadi pada aplikasi. Serta menampilkan hasil penilaian-penilaian 

tentang aplikasi. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan pembuatan aplikasi toko buku Al Faza. Bab ini 

juga berisi tentang saran-saran yang nantinya dapat mengembangkan 

apa yang menjadi tujuaan dibuatnya aplikasi ini. 


