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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di jaman sekarang ini penyebaran informasi yang cepat sangat dibutuhkan 

di tengah-tengah masyarakat modern. Berbagai macam informasi umumnya dapat 

ditemukan  di pusat-pusat keramaian, seperti pasar raya, festival, dan mal. Salah 

satu contoh informasi yang dapat ditemui di pusat keramaian adalah informasi 

mengenai promosi dan acara yang sedang berlangsung. 

Penyebaran informasi ini juga berkaitan dengan program loyalty untuk 

keperluan membership. Program loyalty ini sudah menjadi suatu kebutuhan agar 

mendapatkan pengunjung atau pelanggan lebih banyak lagi. Program loyalty ini 

sangat membantu para pengunjung untuk mendapatkan poin akumulatif yang 

dapat ditukarkan menjadi hadiah atau cinderamata. Program loyalty ini biasanya 

berbentuk kartu membership yang disimpan oleh masing-masing pelanggan. 

Penyebaran informasi dan program loyalty saat ini tidak lagi hanya 

dilakukan melalui media cetak saja. Banyak media online yang dipakai oleh 

masyarakat umum untuk melakukan penyebaran informasi, seperti menggunakan 

facebook, twitter, path untuk melakukan pemberitaan informasi yang sedang 

berjalan. Untuk program loyalty, sudah sering ditemukan pembuatan-pembuatan 

akun online sebagai sarana penyimpanan poin akumulatif. Penyebaran informasi 

dan program loyalty online ini biasanya membutuhkan koneksi internet untuk 
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mendapatkan informasi dari server, dan ditampilkan kepada para pengguna yang 

ada. 

Penggunaan media online sebegai sarana penyebaran informasi dan 

program loyalty tidak lepas dari perkembangan teknologi telepon seluler atau 

smartphone. Sekarang ini, para pengguna smartphone, seperti Android dan iPhone 

sudah bisa menggunakan smartphone mereka untuk melakukan berbagai aktivitas 

di dunia maya. Aktivitas di dunia maya ini juga didukung dengan banyaknya 

aplikasi yang tersedia untuk smartphone. Aplikasi untuk smartphone ini telah 

dirancang khusus untuk smartphone, artinya para pengguna smartphone akan 

lebih mudah menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan informasi 

dibandingkan dengan mengakses website suatu media penyebaran informasi 

secara langsung. Hal ini disebabkan karena tampilan antarmuka yang dibuat untuk 

aplikasi tersebut telah disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing 

smartphone, hal ini menyebabkan pengguna dapat memiliki user experience yang 

lebih baik dengan aplikasi ini. 

Tidak hanya perkembangan smartphone yang begitu pesat yang membuat 

perkembangan media aplikasi penyebaran informasi begitu maju. Faktor lainnya 

adalah perkembangan berbagai teknologi yang mendukung kecepatan transfer 

data. Dengan didukungnya kecepatan transfer data yang baik pada aplikasi-

aplikasi yang ada pada smartphone, maka pengguna akan mendapatkan user 

experience yang baik, karena pengguna dapat memperoleh informasi dengan 

cepat. 
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Teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah teknologi Near Field 

Communication (NFC), yaitu teknologi yang berguna untuk membangun 

komunikasi radio pada smartphone, teknologi ini juga berguna untuk membantu 

melakukan transfer data dengan cepat. Beberapa contoh penerapan teknologi ini 

yang membantu para pengguna smartphone adalah pengiriman data secara cepat 

antar dua ponsel Android yang telah dilengkapi dengan teknologi NFC dengan 

cara menempelkan dua ponsel tersebut, contoh lainnya, pengguna iPhone dapat 

melakukan pembayaran dengan ponselnya dengan cara memasukkan informasi 

kartu kredit ke dalam ponsel, dan kemudian menempelkan ponselnya ke NFC tag 

yang ada. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mal merupakan suatu tempat dimana masyarakat modern saat ini bisa 

mendapatkan semua keperluan mereka. Di dalam mal, masyarakat dapat 

mengikuti berbagai acara dan membeli barang atau makanan dengan harga-harga 

yang telah ditetapkan. Hampir seluruh mal saat ini juga memiliki program loyalty 

untuk menampung poin akumulatif pengunjung atau pelanggan mal tersebut, 

dimana umumnya dibuat dengan sistem membership. Mal juga memiliki berbagai 

informasi yang butuh untuk disebarkan agar mempermudah pengunjung yang 

datang ke mal tersebut, contohnya informasi mengenai promosi dan acara yang 

sedang berlangsung di mal tersebut. Informasi-informasi tersebut biasanya sudah 

digabungkan dengan program loyalty yang terdapat di mal tersebut. 

 



4 

 

 

Media penyebaran informasi di smartphone juga dapat membantu suatu 

mal untuk membuat program loyalty di mal tersebut, dan akan sangat berguna 

bagi para pengunjung mal. Para pengunjung mal tidak perlu lagi mengunjungi 

toko satu per satu untuk mencari informasi mengenai promosi yang ada, 

melainkan pengguna cukup melihat melalui media yang terdapat di smartphone 

mereka masing-masing. Selain itu, para pengguna juga dapat melihat jumlah 

akumulatif poin mereka, daftar hadiah atau cinderamata, dan syarat ketentuan 

yang berlaku di dalam smartphone mereka masing-masing. Pengunjung mal tidak 

perlu khawatir lalai membawa kartu membership mereka, karena membership 

program loyalty sudah terdapat pada smartphone. Maka dari itu, peran dari kartu 

membership yang umumnya digunakan di berbagai mal dapat digantikan oleh 

aplikasi ini. 

Teknologi NFC juga dapat diterapkan pada program loyalty untuk mal. 

Penerapannya adalah update informasi promosi barang dan acara yang sedang 

berlangsung di mal dengan menyentuhkan smartphone pada NFC tag yang ada 

sebagai trigger, kemudian aplikasi akan melakukan komunikasi ke server online 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengguna juga dapat 

menyentuhkan smartphone mereka pada NFC tag yang ada untuk melakukan 

penambahan ataupun redeem poin yang ada.  

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan 

aplikasi ini: 

1) Bagaimana memanfaatkan teknologi NFC untuk keperluan program 

mall’s loyalty. 
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2) Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah aspek software yang 

muncul pada penerapan NFC pada aplikasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang ditentukan yaitu sebagai berikut:  

1) Aplikasi berjalan pada perangkat berbasis Android minimal versi Jelly 

Bean 4.3. 

2) Aplikasi hanya bisa berjalan dengan baik pada perangkat Android yang 

telah dilengkapi dengan NFC. 

3) Koneksi NFC yang dicakup dalam aplikasi ini hanya koneksi antara 

smartphone dengan NFC tag.  

4) Untuk melakukan update informasi dengan melakukan koneksi ke NFC 

tag, telepon seluler harus sudah dipasang aplikasi ini sebelumnya. 

5) Dalam penelitian ini, diasumsikan semua perangkat Android 

menggunakan Network Time Protocol (NTP) Server. 

6) Informasi di dalam aplikasi hanya berubah dalam periode 1 hari. 

7) Perancangan piranti lunak menggunakan Eclipse Android Development 

Tools (ADT) versi 22.6.2. 

8) Perancangan peranti ini berorientasikan objek dan menggunakan bahasa 

pemrograman Java untuk Android, dan Extensible Markup Language 

(XML) untuk tampilan aplikasi. 
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9) Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu dapat menampilkan informasi  

detail promosi barang dan acara yang terdapat di mal tersebut, dan 

keperluan membership pengunjung. 

10) Aplikasi belum mencakup sistem untuk mengatur back-end yang ada. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah merancang dan 

membangun sebuah aplikasi mall’s loyalty berbasis Android yang digunakan 

sebagai media penyebaran informasi mengenai promosi barang, acara, dan 

membership yang dimiliki oleh para pengunjung mal. Aplikasi ini menerapkan 

teknologi NFC untuk keperluan pembaharuan informasi di dalamnya. Informasi 

yang ditampilkan dalam aplikasi ini antara lain menampilkan daftar dan detail 

promosi barang yang terdapat pada toko di mal tersebut, daftar dan detail acara 

yang sedang berlangsung di mal tersebut, dan keperluan membership pengunjung, 

seperti pendaftaran pengguna, login, menampilkan poin pengguna, serta 

menampilkan syarat dan ketentuan transaksi poin. Aplikasi mall’s loyalty ini 

diujikan kepada end-user untuk mendapatkan feedback mengenai kinerja aplikasi 

dan tingkat efektifitas aplikasi melalui penerapan NFC. 

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah menyelesaikan masalah-

masalah aspek software yang muncul selama pembangunan aplikasi ini. Masalah-

masalah aspek software major akan dilaporkan dan solusi untuk permasalahan 

tersebut akan dikerjakan atau dicari sebagai bahan perkembangan aplikasi di masa 

mendatang. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Di dalam perancangan dan pembangunan aplikasi ini akan menggunakan 

metodologi DSDM (Dynamic System Development Method), yang terdiri dari pre-

project, project life-cycle, dan post-project. Dimana di tiap tahap akan terdapat 

iterasi di dalamnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas materi yang terdapat dalam tugas 

akhir ini, maka laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari 

lima bab. Lima bab tersebut masing-masing memiliki isi dan pokok pembahasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan judul bab. Susunan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri dari enam sub bab yang menjelaskan tentang 

latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika 

penulisan tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang berbagai teori utama dan teori 

pendukung yang digunakan untuk mendukung penyusunan tugas 

akhir,ini meliputi teori perancangan aplikasi Android, Near Field 

Communication (NFC), NFC tag, operasi NFC reader/writer 
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mode, dynamic system development method, program loyalty, dan 

juga teori mengenai testing aplikasi yang digunakan. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga menjelaskan mengenai delapan bagian besar 

perancangan sistem yang akan dilakukan pada penerapan NFC 

pada aplikasi penyebaran informasi berbasis Android. Delapan 

bagian besar itu adalah rancangan pembangunan aplikasi, fitur 

aplikasi, koneksi NFC tag dengan perangkat, diagram Unified 

Modified Language (UML), tampilan antarmuka aplikasi, 

rancangan pengujian, rancangan lifecycle Android, dan rangkuman 

requirement aplikasi. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab keempat menjelaskan mengenai implementasi dari 

perancangan aplikasi mall’s loyalty berbasis Android dengan 

penerapan NFC, implementasi NFC, implementasi lifecycle 

Android, pengujian aplikasi, serta analisis dan solusi masalah yang 

muncul.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir ini, 

yang kemudian diikuti dengan saran-saran yang dapat dijadikan 

bahan masukkan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi yang 

telah dibuat oleh penulis. 

 


