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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia teknologi informasi saat kini telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat hingga menjadi faktor yang cukup penting dalam berbagai aspek 

kehidupan.  Kebutuhan dalam kinerja yang efektif dan efisien mendorong 

teknologi untuk terus berkembang dalam meningkatkan kualitas hidup. Aspek 

yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan dari tujuan diatas adalah 

mobilitas. Hadirnya sejumlah perangkat mobile yang didukung dengan internet 

telah memungkinkan akses terhadap informasi yang luas tanpa dibatasi tempat 

dan waktu.  

Dewasa ini, lingkungan kehidupan sudah banyak dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi mobile. Berkembangnya teknologi telah mendukung 

terciptanya cara – cara baru dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam 

berbisnis.  Munculnya berbagai macam aplikasi mobile yang bertujuan untuk 

memaksimalkan penggunaan perangkat mobile menimbulkan adanya peluang bagi 

para pengembang bisnis untuk ikut berkembang dengan mengadopsi teknologi 

mobile.  

Customer retention merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan terutama yang bergerak pada bisnis ritel, untuk membangun dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Customer retention merupakan upaya untuk 

mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui berbagai cara 

seperti memberikan informasi yang menarik bagi pelanggan, mengadakan 
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program Loyalty melalui penggunaan kartu Loyalty, dan pemberian promosi 

ataupun reward yang dapat membuat pelanggan merasa puas. 

Mobile customer retention merupakan kegiatan customer retention yang 

dilaksanakan melalui perangkat mobile. Adanya aplikasi mobile yang mendukung 

kegiatan bisnis ini dapat mempermudah interaksi maupun mempertahankan 

hubungan yang dekat dengan para pelanggan, terutama karena perangkat mobile 

sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari - hari. Penggunaan aplikasi mobile 

akan memberikan suatu pengalaman yang baru dan unik bagi para penggunanya, 

sehingga akan terus mengundang semakin banyak orang untuk memanfaatkannya.  

Hal tersebut telah disadari oleh PT. XYZ, yang mana ingin mengimplementasi 

teknologi mobile pada pembukaan department store baru yang berasal dari Paris. 

PT. XYZ merupakan perusahaan ritel yang bergerak pada bidang gaya hidup. 

Dengan mengadaptasi teknologi mobile, PT. XYZ berusaha untuk meningkatkan 

kepuasan dan hubungan dengan pelanggan.   

1.2 Perumusan Masalah 

Program Loyalty dan kegiatan pemasaran merupakan hal yang penting dalam 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Program Loyalty pada department store 

XYZ dimanfaatkan dengan menggunakan kartu Loyalty saat bertransaksi. 

Beberapa kondisi yang perlu diantisipasi sehubungan dengan penggunaan kartu 

Loyalty dan pelaksanaan pemasaran adalah: 

1) Pelanggan yang sering tidak membawa kartu Loyalty pada saat transaksi 

dapat membuat program Loyalty ini menjadi kurang bermanfaat dan 

menimbulkan ketidakpuasan. 
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2) Pegawai toko maupun kasir dapat menyalahgunakan program Loyalty 

dengan menggunakan transaksi pelanggan untuk menambahkan poin pada 

kartu Loyalty milik mereka sendiri. Selain itu, pelanggan tidak selalu pergi 

ke customer service untuk mengecek poin mereka karena merasa 

direpotkan, sehingga seringkali tidak sadar bahwa transaksi mereka telah 

disalahgunakan oleh pegawai toko.  

3) Pelanggan terkadang tidak sadar adanya keuntungan – keuntungan lebih 

yang bisa didapatkan sebagai pemegang kartu Loyalty. Keuntungan yang 

dimaksud adalah berupa diskon, harga spesial dan gift voucher yang 

digelar dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian 

bagi perusahaan jika program – program promosi seperti ini tidak 

disambut dengan baik. 

4) Pemberian informasi dengan hanya melalui brosur dapat menjadi tidak 

menarik dan resiko untuk brosur tersebut tidak dibaca cukup tinggi. Selain 

itu informasi pada brosur ataupun situs Web hanya dapat sampai pada 

pelanggan yang mengunjungi toko atau situs Web tersebut, sehingga 

pemasarannya tidak cukup luas.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Tugas akhir yang dibuat akan berfokus pada pembangunan aplikasi pelanggan 

department store XYZ berbasis mobile. Aplikasi ini akan menyediakan sarana 

bagi pelanggan untuk melakukan transaksi menggunakan kartu Loyalty non-fisik 

(fitur kartu Loyalty), serta memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan 

pemasaran terhadap pelanggan (fitur umum). Aplikasi ini juga terdiri dari fitur 
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kartu Gift yang sudah dikerjakan terlebih dahulu, sehingga seluruh fitur ini akan 

diintegrasikan menjadi satu kesatuan, yaitu aplikasi pelanggan. Beberapa syarat 

pada spesifikasi perangkat keras dan piranti lunak untuk menjalankan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Spesifikasi perangkat keras 

Aplikasi dapat berjalan pada perangkat mobile yaitu smartphone dengan 

spesifikasi minimum: 

a) Kecepatan Processor 500 Mhz atau lebih. 

b) Memiliki kemampuan Assisted GPS atau lebih 

c) Memiliki koneksi internet melalui paket data cellular atau Wi-Fi. 

2) Spesifikasi piranti lunak 

Menggunakan sistem operasi Android 2.3 (Gingerbread) atau versi yang 

lebih tinggi 

Beberapa fungsi utama sebagai bagian dari fitur kartu Loyalty yang akan 

dibangun dalam aplikasi pelanggan ini adalah:  

1) Penghubungan kartu Loyalty pada aplikasi mobile 

2) Menampilkan informasi poin Loyalty dan transaksi secara real time. 

3) Menampilkan kode QR untuk identifikasi kartu Loyalty non-fisik. 

4) Menerima push promo ataupun reward yang bersifat spesifik 

5) Menampilkan kode QR untuk identifikasi reward yang diterima 

Beberapa fungsi lainnya sebagai media pemasaran atau fitur umum dalam aplikasi 

ini yang dapat diakses oleh seluruh pelanggan adalah: 

1) Menampilkan informasi tentang berita dan acara 
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2) Menampilkan gambar katalog 

3) Menampilkan daftar brand yang dijual 

4) Menerima push promo yang bersifat umum 

Pembangunan aplikasi tidak mencakup hal – hal berikut: 

1) Pembangunan algoritma enkripsi dan enkode kode QR karena telah 

menggunakan library yang tersedia. 

2) Pembangunan aplikasi point of sales yang mengeksekusi transaksi. 

3) Pembangunan aplikasi Gift Card  

4) Pembangunan situs Web bisnis yang membuat dan mengirim konten 

promo kepada perangkat mobile pelanggan. 

5) Pembangunan fitur geofencing. 

6) Perancangan basis data dan User Interface karena sudah disediakan 

perusahaan.  

7) Pembangunan Application Programming Interface (API) yang 

memfasilitasi komunikasi antara aplikasi front end dan back end. 

Beberapa hal diatas tidak tercakup dalam program kerja magang, namun 

merupakan tanggung jawab rekan lain yang berada dalam team developers 

PT.Appsindo Technology, dan divisi Information Technology dari PT. XYZ. 

Setiap sub-sistem ini pada akhirnya akan diintegrasikan satu dengan yang lainnya. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membangun aplikasi berbasis mobile 

yang akan digunakan oleh pelanggan department store XYZ untuk dapat melihat 

informasi ataupun menggunakan kartu Loyalty dalam bentuk kartu non-fisik 

melalui perangkat mobile. Selain itu agar pelanggan dapat menerima informasi 

mengenai event, katalog, merek produk, promosi ataupun reward yang umum 

maupun spesifik diperuntukkan untuk mereka, sebagai bentuk dari kegiatan 

pemasaran PT. XYZ. 

1.5 Metodologi Magang 

 Metodologi yang digunakan dalam pembangunan sistem adalah Agile 

Development dengan metode scrum sebagaimana telah diterapkan oleh PT. 

Appsindo Technology. Pengembangan secara Agile merupakan jenis 

pengembangan sistem yang lebih mengutamakan interaksi yang baik antar 

individu dalam team, kolaborasi yang baik dengan klien dan adaptasi sistem yang 

cepat dan efektif terhadap perubahan – perubahan yang terjadi pada perancangan.  

 Dalam metode pengembangan scrum, suatu proyek akan dikembangkan secara 

iterative dan incremental dalam suatu jangka waktu yang bernama sprint. Setiap 

product increment yang dihasilkan pada setiap sprint dapat langsung dievaluasi 

dan diuji, sehingga perubahan – perubahan yang dibutuhkan dapat dilaksanakan 

dan diadaptasikan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Oleh karena itu, 

metode ini sangat cocok untuk diterapkan pada pembangunan yang menghadapi 

persyaratan yang belum tetap atau akan berubah – ubah. 



7 

 

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

 Kegiatan magang dimulai dari tanggal 2 Januari 2013 hingga 17 Mei 2013, 

setiap hari senin sampai dengan Kamis. Jam kerja dimulai dari pukul 10.00 

sampai 18.00 WIB. Kegiatan Magang dilakukan di PT. Appsindo Technology 

yang beralamatkan gedung Wisma IWI Lt. 1, Jl. Arjuna Selatan Kav. 75 Kebon 

Jeruk, Jakarta 11530, Indonesia. Bimbingan dengan kedua dosen pembimbing 

dilakukan pada hari Jumat pada pukul 14.00 WIB sampai selesai. Bimbingan 

dilaksanakan di gedung B lantai 3 ruang FIK. 

Tabel 1.1 Perencanaan Kegiatan Magang 

No AKTIVITAS 

TIMELINE 

Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Mengumpulan 

requirement 
o o 

 
                              

2 

Mengumpulkan 

dan 

menganalisa 

informasi 

  o o 
  

                          

3 

Merancang, 

membangun 

dan menguji 

aplikasi mobile 

    o o o o o o o o o o o o o o  o o 

4 

Pembuatan 

laporan 

magang 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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1.7 Sistematika Penulisan  

 Tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan dan pembatasan masalah dari sistem yang akan dibuat, 

tujuan dari pembangunan sistem, metodologi pengembangan 

sistem dalam program magang, dan sistematika penulisan tugas 

akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori dan konsep yang digunakan sebagai 

landasan dalam perancangan dan pembangunan aplikasi mobile, 

serta pengujian sistem. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. APPSINDO TECHNOLOGY dan 

PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum dari tempat 

magang PT. Appsindo Technology dan perusahaan klien yang 

menggunakan jasa perusahaan PT. Appsindo Technology. 

BAB IV: APLIKASI USULAN 

Bab ini akan menjelaskan tahapan pembangunan aplikasi, yang 

termasuk tahap perencanaan, analisis dan perancangan.  
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BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini akan membahas tentang tahapan implementasi aplikasi 

mobile berupa screen shots, beserta tahapan pengujian dan 

distribusi aplikasi tersebut.  

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas kesimpulan dari pembangunan aplikasi 

mobile yang mencakup hal – hal yang telah berhasil atau belum 

berhasil dilaksanakan. Saran untuk pengembangan aplikasi 

selanjutnya juga diikutsertakan.  

 




