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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.2 Latar Belakang 

 Toko 23 yang beralamatkan di barat pasar baru Kec. Kutowinangun Kab. 

Kebumen ini merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang penjualan produk 

rumah tangga seperti peralatan tidur, lemari, peralatan makan, peralatan masak, 

karpet dan kursi. Toko ini masih memerlukan perluasaan dalam bisnis penjualan 

produk-produk yang disediakan dan strategi pemasaran yang lebih mengikuti 

jaman agar dapat meningkatkan penjualan. Seiring perkembangan zaman, 

perkembangan teknologi pun semakin pesat. Berbicara tentang teknologi dan 

informasi, android merupakan salah satu bentuk teknologi yang 

perkembangannya dalam hitungan hari saja dan merupakan suatu media 

elektronik yang memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan 

teknologi saat ini. Serta terus menerus mendominasi berbagai proses kerja agar 

dapat lebih mudah, efektif dan efisien. 

Teknologi informasi yang menggunakan internet saat ini menjadi 

kebutuhan mendasar dalam perusahaan, instansi atau toko. Perkembangan 

transaksi jual beli saat ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan internet 

tanpa harus bertransaksi dengan cara bertatap muka. Transaksi tersebut lebih 

dikenal dengan sebutan e-commerce.  

Untuk meningkatkan penjualan maka Toko 23 membutuhkan teknologi 

internet yang berupa aplikasi berbasis android dan aplikasi berbasis website 

sebagai media promosi agar semua proses penjualan dan pemasaran dapat diatasi 

dengan mudah dan juga dapat menguasai strategi pemasaran yang luas. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aplikasi Toko23 dapat digunakan oleh member untuk melakukan 

pemesanan produk penjualan ? 
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2. Bagaimana aplikasi web secara otomatis menyimpan data member yang telah 

melakukan pemesanan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi penjualan 

online sebagai sarana pemasaran berbasis android.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memperluas pengetahuan pemasaran barang. 

2. Mempermudah konsumen dalam membeli suatu produk tanpa harus 

mengunjungi toko karena penjualan secara online. 

3. Aplikasi berguna untuk mengurangi beban pekerjaan toko karena bertransaksi 

secara online. 

4. Aplikasi dapat mempermudah dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

5. Konsumen bertambah tidak hanya di pulau Jawa saja.  

1.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan data berasal dari Toko23 

2. Ongkos kirim hanya dikhususkan untuk daerah Jogja. 

3. Pada Aplikasi Toko23 tidak memiliki laporan penjualan  

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika   penulisan   tugas   akhir   secara   garis   besar   diuraikan   

sebagai  berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan alasan latar belakang, pemilihan tema, perumusan 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan teori-teori yang menjadi acuan dalam penulis, yaitu 

mulai dari penjelasan tentang teknologi, penjelasan tentang teori yang digunakan 

dalam membangun aplikasi hingga pada database yang digunakan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan tentang analisis kebutuhan yang bertujuan 

mengembangkan aplikasi, design aplikasi pada sistem, coding pada sistem yang 

akan dijalankan, testing untuk menguji sistem dan maintenance. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan mengenai implementasi sistem dan hasil pengujian 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dibutuhkan dari hasil 

penelitian yang telah dibuat. 


