
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin cepat dan ketatnya persaingan bisnis yang terjadi sekarang ini sangat 

berpengaruh dalam memperkuat bisnis suatu perusahaan untuk memasarkan produk 

dagangannya dengan menggunakan media online. Adapun teknologi informasi yang 

berkembang sangat pesat saat ini banyak memberikan kemudahan untuk setiap oang 

dalam mengakses informasi terkini dimanapun dan kapanpun. Internet di manfaatkan 

para pengguna sebagai media sarana bisnis Mobile Commerce atau disebut M-Commerce.  

Warung Makan Cahaya Laut yang berlokasi di jalan raya Desa Batu Betumpang, 

Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan merupakan suatu bisnis yang 

bergerak dibidang kuliner masakan khas Bangka yang menjual nasi dengan berbagai 

macam lauk pauk yang dihidangkan dengan bumbu khas Bangka, Bakso, dan juga Es 

buah. Pesanan dari pelanggan yang di terima di Warung Makan Cahaya Laut dan 

penyediaan jasa pengantaran pesanannya berlaku hanya untuk di daerah sekecamatan 

Pulau Besar saja mengingat bahwa jika lokasi pemesanan terlalu jauh akan 

mengakibatkan pesanan yang merupakan makanan basah dan minumannya tidak layak 

lagi untuk di konsumsi .Sistem pemasaran dan penjualan pada warung makan cahaya laut 

saat ini ialah dengan pembeli datang langsung ke warung dan bisa juga melakukan 

pemesanan melalui telepon seluler tapi masih secara manual dengan via telepon dan sms. 

Dengan sistem tersebut yang sedang berjalan maka akan menyita waktu konsumen untuk 

memperoleh informasi dengan mudah dan akurat serta menghindari kekeliruan pesanan 

yang disampaikan pelanggan ke karyawan warung. 

M-Commerce atau Mobile Commerce adalah sistem penjualan atau perdagangan 

eletronik dengan menggunakan perangkat seperti Smartphone, Notebook dan lain-lain. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan membuat 

aplikasi yang bermanfaat dan juga menerapkan kemudahan untuk pengguna. Oleh karena 

itu penulis mengambil judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi M-Commerce 

pada Warung Makan Cahaya Laut Bebasis Mobile Android”. 

 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses yang berjalan saat ini yang ada pada warung makan cahaya 

laut? 

2. Bagaimana merancang sistem penjualan berbasis android yang mudah digunakan 

pada waung makan cahaya laut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan laporan kerja praktek ini, penulis perlu untuk memberikan batasan 

masalah agar sistem yang akan dibangun tidak menyimpang pada tujuan pembuatan 

sistem.  

Batasan – batasan masalah pada laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini melakukan analisa dan perancangan sistem informasi penjualan 

online pada warung makan cahaya laut. 

2. Dalam penelitian ini peneliti akan merancang sistem informasi penjualan barang 

secara online menggunakan android. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. 

4. Warung makan cahaya laut hanya melayani pesan – antar dengan batas jarak 

maksimal 5 kilometer. 

5. Melayani pesanan dalam waktu yang bersamaan.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem penjualan dengan mobile 

commerce berbasis android pada warung makan cahaya laut yang memudahkan 

pelanggan mendapatkan informasi yang mudah dan akurat serta dengan mudah 

melakukan pemesanan secara tersistem. 

1.4.2 Manfaat 



 

 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.2.1. Manfaaat untuk tempat riset 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk tempat riset ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mempermudah pemilik dan karyawan warung makan Cahaya Laut 

dalam melakukan transaksi penjualan. 

2) Meningkatkan pertumbuhan efesiensi dari proses jual beli karena 

kemudahan akses. 

3) Meningkatkan kinerja pemilik dan dan karyawan warung makan 

Cahaya Laut. 

1.4.2.2. Manfaat untuk pelanggan 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk pelanggan ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Memperoleh informasi barang di warung makan Cahaya Laut dengan 

mudah. 

2) Pelanggan bias langsung melakukan pemesanan barang yang di 

tawarkan menggunakan perangkat mobile berbasis android. 

1.4.2.3. Manfaat untuk peneliti  

Adapun manfaat yang di harapkan untuk peneliti ini adalah guna 

meneyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP).  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Model  Waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem dimana antar satu 

fase ke fase yang lain dilakukan secara berurutan. Dalam proses implementasi model 

Waterfall ini, sebuah langkah akan diselesaikan terlebih dahulu dimulai dari tahapan yang 

pertama sebelum melanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Adapun keuntungan 

menggunakan model Waterfall ini yaitu requirement harus didefinisikan lebih mendalam 

sebelum proses coding dilakukan, selain itu proses implementasinya dilakukan secara 

bertahap dari tahap pertama hingga tahap terakhir secara berurutan. Disamping itu model 

Waterfall ini juga memungkinkan sedikit mungkin perubahan yang dilakukan oleh 

proyek berlangsung
[1]

. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem 



 

 

adalah OOA (Object Oriented Analysis) dan OOD (Object Oriented Design)
[2]

. Tools 

yang digunakan dalam merancang aplikasi berbasis android ini agar lebih mudah 

dijabarkan penulis menggunakan alat bantu sistem Unified Modelling Languange 

(UML)
[3]

. 

 

 


