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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mr. TukTuk merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang Cafe dan

memulai bisnisnya sejak tahun Oktober 2016 hingga sekarang. Banyak menu

yang sudah di sediakan seperti minuman Thai Tea adalah minuman favorit yang

sangat digemari oleh banyak konsumen atau pelanggan, makanan seperti Mie

Terbang, Cemilan Kekinian dan masih banyak lagi menu yang tersedia di Mr.

TukTuk. Dalam hal ini pemesanan untuk makanan di Mr. TukTuk masih

melakukan Pelayanan dengan menunggu datangnya konsumen atau pelanggan

yang datang langsung. Tentu hal itu sudah sangat biasa dalam bisnis Cafe dan

belum praktis bagi konsumen yang memiliki aktivitas yang padat, yang tidak

memiliki banyak waktu luang dan yang tidak bisa datang langsung untuk

menikmati makanan, minuman atau cemilan yang ada di Mr. TukTuk ini.

Berdasarkan permasalahan diatas dan semakin berkembangnya teknologi

secara pesat, maka diperlukan suatu media yang dapat mempermudah dan

memberikan informasi secara cepat. Android merupakan sistem operasi yang

paling banyak digunakan yang akhir-akhir ini menjadi populer, terutama di

Provinsi Kep. Bangka Belitung Khususnya di kota Pangkalpinang. Hal ini

dikarenakan android yang bersifat open source, interaktif, mudah digunakan dan

tersedianya banyak aplikasi gratis di situs resminya. [1] Dalam hal ini penulis ingin

merancang suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi dan pemesanan menu

makanan kepada masyarakat khususnya konsumen atau pelanggan dari Mr.

TukTuk yang di perlukan secara tepat dan dikemas melalui sebuah aplikasi mobile

berbasis android.

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

judul penulis. Penelitian yang pernah dilakukan oleh [2] yang berjudul

”Pembuatan Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan di Kota Solo”.  Terdapat

penelitian yang serupa yang pernah di buat seperti Penelitian [3] yang berjudul

“Sistem Layanan Antar pada Restoran Berbasis Android”.  pernah juga penelitian
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yang dibuat oleh [4] yang berjudul”Sistem Informasi Layanan Pesan Antar

Berbasis Android pada Minimaket Indomaret Kalidoni Palembang”  Penelitian

yang serupa pernah juga di buat oleh [5] dengan judul “Sistem Informasi Pesan

Antar pada Mcdonal’s Palembang”. Dan pernah juga penelitian yang dibuat oleh
[6] yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Delivery Order Berbasis Android di

Ageng Bakery Group Blitar”. Penelitian-penelitian ini menghasilkan aplikasi yang

dapat memudahkan konsumen dalam layanan pesan antar secara umum.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat permasalahan ini dengan

judul “Rancang Bangun Aplikasi Pesan Antar Berbasis Android Studi Kasus Mr.

Tuk Tuk Pangkalpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut perumusan masalah dari penelitian ini

yaitu  :

1. Bagaimana membuat sebuah rancang bangun aplikasi pesan antar yang dapat

dijalankan pada smartphone berbasis android sehingga dapat di manfaatkan

oleh konsumen/pelanggan dari Mr. TukTuk?

2. Bagaimana membuat aplikasi pesan antar yang dapat memudahkan konsumen

dalam memesan?

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari hasil permasalahan

yang dihadapi oleh Konsumen atau Pelanggan, maka maksud dan tujuan dari

penulis adalah

1. Merancang dan membuat sebuah aplikasi berbasis android yang memberikan

kemudahan bagi konsumen atau pelanggan dalam memperoleh informasi

menu dan pemesanan makanan yang ada di Mr. TukTuk.

2. Membantu meningkatkan omset penjualan dari Mr. TukTuk.
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1.4 Metodologi Penelitian

1. Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu model waterfall.

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier

(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air terjun

(waterfall) menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara

sekuensial atau terurut dimulai analisis, desain, pengodean dan pengujian.

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Metode Berorientasi Obyek.

Metode ini merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak

dibangun melalui pendekatan objek secara sistematis, metode berorientasi

objek didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas

metode ini meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi objek,

perancangan berorientsi objek, pemrograman berorientasi objek dan

pengujian berorientasi objek.

3. Tools Pengembangan Perangkat Lunak yang Penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah UML (Unified Modeling Language).

UML merupakan satu set dari ketentuan modeling yang digunakan untuk

menspesifikasi atau mendeskripsikan sebuah sistem perangkat lunak dalam

suatu kondisi dari objek.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang nantinya digunakan penulis

sebagai pedoman untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok

permasalahan. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Aplikasi ini hanya dapat di jalankan pada smartphone berbasis android.

2. Aplikasi ini diterapkan untuk membantu konsumen atau pelanggan Mr.

TukTuk dalam memesan dan mengetahui tentang menu – menu yang tersedia

di Mr. TukTuk.

3. Sistem pembayaran pesanan menggunakan cash on delivery.

4. Pengaplikasian hanya sebatas Kota Pangkalpinang.
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5. Pengisian alamat dilakukan secara manual.

6. Aplikasi tidak memiliki verifikasi pelanggan.

7. Tidak terdapat fitur GPS / google map untuk penandaan lokasi konsumen.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi

karya ilmiah ini. Karya Ilmiah ini dibagi lima bab dengan pokok pikiran tiap-

tiap bab sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan

Bab ini, berisi tentang Latar belakang masalah, penelitian terdahulu,

rumusan masalah, Maksud dan Tujuan penelitian, Ruang Lingkup/Batasan

masalah, Metodologi penelitian, Sistematika penulisan.

2) Bab II Landasan Teori

Bab ini, berisi definisi model pengembangan perangkat lunak, definisi

metode pengembangan perangkat lunak, definisi tools pengembangan

perangkat lunak, teori pendukung, penelitian terdahulu yang sesuai dengan

skripsi yang dibuat, perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu.

3) Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, berisi tentang Model pengembangan sistem, metode

pengembangan sistem, tools pengembangan sistem.

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, berisi struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang,

analisis masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa

kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem,

implementasi, pengujian.

5) Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.


