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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Saat ini, dunia teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan 

yang cukup pesat. Kemajuan teknologi yang pesat salah satunya adalah 

Android. Android adalah sistem operasi yang menggunakan versi 

modifikasi dari kernel Linux. Android menyediakan platform yang 

lengkap, terbuka dan bebas sehingga memberikan programmer untuk 

melakukan pengembangan sesuai dengan yang diharapkan. 

Selain teknologi, perkembangan yang pesat pun ditunjukkan di 

bidang fashion. Bagi fashionista (sebutan untuk pecinta fashion), fashion 

adalah sebuah gaya hidup yang tidak bisa lepas dari keseharian. 

Penampilan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menunjang 

rasa kepercayaan diri dan berbagai hal. Membeli sebuah barang dengan 

brand yang sedang terkenal atau update adalah sebuah hobi dan dapat 

memberikan kepuasan tersendiri. Salah satu pihak yang diuntungkan 

tentunya adalah pengusaha Distribution Store (Distro) yang ada guna 

memenuhi kebutuhan fashion masyarakat. 

Distro Denim merupakan sebuah distro yang berada di daerah 

Yogyakarta. Distro tersebut menyediakan beraneka macam pakaian. 

Seiring dengan bertambahnya pelanggan Distro Denim, sistem berbelanja 

yang dimana pelanggan harus datang ke distro, menimbulkan kesulitan 
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bagi pelanggan yang lokasinya berjauhan dengan Distro Denim. Maka 

dari itu, perlu adanya inovasi untuk menangani masalah ini serta dapat 

menyedot animo dari para fashionista tersebut. 

Sekarang ini banyak dijumpai website maupun akun di media 

sosial yang dibuat khusus untuk memasarkan dan menjual produk atau 

brand yang akan ditawarkan yang biasa disebut dengan E-commerce. 

Namun, disaat sekarang yang segala serba mobile tentu ide mobile 

commerce tidaklah begitu buruk. Sehingga merupakan langkah yang 

tepat apabila selanjutnya banyak para pengusaha khususnya dibidang 

fashion yang kemudian mencoba untuk memberdayakan telepon seluler 

sebagai media transaksi yang baru. 

Berdasarkan gambaran di atas, maka peneliti bermaksud 

mengabungkan perkembangan teknologi serta fashion dengan merancang 

dan membangun sebuah aplikasi M-Commerce berbasis Android sebagai 

media informasi dan pemesanan online pada Distro (pakaian). Dengan 

inovasi ini tentunya nanti dapat memberikan manfaat bagi pengusaha 

Distro dan para pelanggan. Manfaat bagi pelanggan adalah dapat 

mengakses dari mana saja dan kapan saja untuk melihat katalog barang 

yang dijual atau pun barang – barang terbaru di Distro tersebut serta 

melakukan transaksi. Selain itu, pelanggan akan lebih mudah melakukan 

konfirmasi dan pengecekan pembayaran yang telah ditransfer agar 

pesanan barang dapat segera diproses atau dikirim. Pengusaha distro pun 

juga dapat merasakan manfaat dari aplikasi ini yaitu pemasaran barang 
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atau brand yang lebih efektif karena pelanggan dapat melihat katalog 

barang distro dengan sangat mudah sehingga mampu menjangkau 

pelanggan secara lebih luas. 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membuat aplikasi pemesanan produk-produk Distro Denim pada 

smartphone yang berjalan dengan sistem operasi Android agar menunjang 

kegiatan bisnis dan menjangkau pelanggan secara lebih luas. 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang salah dan meluasnya pembahasan 
 

maka pembahasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi mobile  berbasis Android yang dibuat adalah aplikasi untuk 

pemesanan produk-produk di Distro Denim. 

2. Pembahasan dikhususkan tentang aplikasi mobile-nya bukan pada 

website. 

3. Aplikasi berbasis mobile ini berfungsi untuk transaksi pemesanan 

pada Distro Denim. 

4. Dalam pembuatan aplikasi mobile ini menggunakan software Eclipse 

Luna. 

5. Metode pembayaran (payment method) dengan cara transfer bank, 

tidak bisa menggunakan credit card, e-gold, maupun paypal. 

6. Databese yang digunakan adalah MySQL. 
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7. Aplikasi bersifat online, jadi apabila tidak terkoneksi dengan internet 

maka aplikasi tidak bisa digunakan. 

8. Fitur program aplikasi bagi user adalah fitur calling dan dapat 

mengetahui produk apa saja yang ter-update. Dan bagi admin adalah 

dapat mengupload produk-produk terbaru guna memperbaharui data. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk :  

1. Membuat aplikasi pemesanan pakaian distro mobile yang berjalan pada 

sistem operasi berbasis Android. 

2. Mempermudah bagi pelanggan atau dunia luar untuk melakukan 

transaksi pemesanan barang secara langsung. 

3. Mempermudah penjual dalam melakukan promosi produk, proses 

transaksi serta memperluas daerah pemasaran secara efektif dan 

efisien. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian untuk pemesanan pakaian distro berbasis 

Android ini diharapkan dapat : 

1. Memudahkan para pelanggan melihat katalog barang dan melakukan 

pemesanan barang dengan menggunakan mobile phone Android.  

2. Mampu meningkatkan kinerja bagi pemilik Distro Denim sehingga 

mendapatkan keuntungan secara finansial. 
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1.6. Sistematika 

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah pembahasan yang 

ada pada penelitian secara menyeluruh, sekaligus sebagai kerangka dan 

pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi. 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar gambar,  halaman  daftar  lampiran,  arti  

lambang  dan  singkatan  dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab  ini  terdiri  dari  latar  belakang,  rumusan  masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

1. Telaah  Penelitian  yang berisi  tentang hasil  

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang 

dijadikan landasan dalam penelitian dan    
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pengertian program yang digunakan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang 

pembahasan atau alur diagram dan gambaran sistem 

informasi aplikasi pemesanan distro, perancangan 

sistem, perancangan aplikasi. Agar sistematis, Bab 

Metode Penelitian meliputi: 

A. Gambaran Umum Sistem.  

B. Waktu dan Tempat. 

C. Alur Penelitian. 

D. Perancangan sistem. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab  ini  menunjukkan  hasil  dan  analisa pengujian  

sistem yang telah dilakukan penulis, meliputi hasil 

konfigurasi sistem dan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan penelitian dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

3. Bagian Akhir Skripsi. 

Bagian  akhir  dari  skripsi  ini  berisi  tentang  daftar  pustaka  dan  

daftar lampiran. 


