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BAB I  

PENDAHULUNAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kemajuan teknologi komputer berkembang dengan sangat pesat. Jika pada 

tahun 1980-an dan 1990-an awal merupakan masa di mana komputer desktop 

mengalami perkembangan yang pesat, sedangkan tahun 1990-an akhir sampai 

sekarang ini adalah masa perkembangan komputer dalam skala kecil yang bisa 

digenggam dan dibawa-bawa. Hal ini dikarenakan mobilitas orang-orang sudah 

semakin tinggi dan akan kesulitan jika harus memakai komputer desktop kemana-

mana. Komputer dalam skala kecil itu dinamakan PDA (Personal Digital 

Assistant).PDA didesain pertama kali untuk menjadi organizer pribadi yang 

fasilitasnya mencakup buku alamat, memo dan kalkulator sederhana. Salah satu 

keuntungan PDA adalah kita bisa melakukan sinkronisasi data-data dengan 

komputer desktop. Sekarang ini, seiring dengan kemajuan teknologi perangkat 

keras, fungsi PDA tak ubahnya seperti komputer desktop, tetapi berukuran kecil. 

Saat ini, PDA sudah dapat digunakan untuk mengirim dan menerima E-mail, 

browsing internet dan sebagainya. Pada sistem Platform Android 

Berbagai macam teknologi dan inovasi baru muncul, salah satunya adalah 

pada bidang mobile. Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan media mobile ini sangatlah 

meluas kebeberapa aspek seperti dunia hiburan, pendidikan, hingga meluas ke 

dunia bisnis. Media mobile ini memiliki beberapa tipe dalam sistem operasinya 

(OS). Salah satu sistem operasi mobile yang sangat berkembang pesat pada era ini 

adalah Android. Android merupakan sistem operasi terbaru yang memiliki 

berbagai kelebihan, seperti Media penyimpanan tambahan melalui microSD, 

Kemudahan otomasi, Ketersediaan variasi Keyboard, Instalasi aplikasi nirkabel, 

Beragam widget dan Integrasi aplikasi real time dibandingan dengan perangkat 

mobile yang lainnya seperti Symbian, windows phone maupun IOS. Android ini 

juga dapat menggunakan sistem layar sentuh (touch screen) yang dapat memudah 

penanganan navigasinya. 
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Banyak sekali tempat makan yang saat ini masih menggunakan media alat 

tulis dan kertas untuk pemesanan makanan, salah satunya adalah Kedai Boenciet 

YY yang menemui kendala-kendala antara lain adanya pemesanan rangkap 

(redudansi), tidak urutnya pembuatan pemesanan akibat bertumpuknya taking 

order (catatan order) terutama pada saat ramai pengunjung. Oleh karena itu 

dibutuhkan aplikasi mobile yang dapat membantu kebutuhan tersebut. Selain itu 

dengan adanya aplikasi ini dapat meminimalisasikan kemungkinan human error 

yang terjadi pada sistem manual.  

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah dapat merancang sistem dan membangun aplikasi untuk 

membantu mempermudah dan membuat pekerjaan agar lebih efektif serta efisien 

secara waktu maupun tenaga proses pemesanan makanan di Kedai Boenciet YY. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat laporan 

skripsi dengan judul “APLIKASI PEMESANAN MAKANAN 

MENGGUNAKAN METODE FIRST COME FIRST SERVED PADA 

KEDAI BOENCIET YY KOTA PANGKALPINANG BERBASIS 

ANDROID” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa    

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi pemesanan dengan metode  

First Come First Serverd? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pemesanan makanan berbasis 

Android pada Kedai Boenciet YY pangkalpinang? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah pelaksanan analisis dan perencanaan aplikasi agar 

tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas,maka masalah yang akan dibahas 

adalah : 

1. Aplikasi hanya untuk pemesanan makanan di Kedai Boenciet YY 

Pangkalpinang. 
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2. Aplikasi hanya berbasis Android. 

3. Bahasa pemrogaman yang digunakan adalah Java. 

4. Database yang digunakan adalah Mysql. 

5. Aplikasi untuk konsumen yang langsung datang ke Kedai Boenciet YY. 

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Merancang dan membangun suatu aplikasi berbasis android yang mampu 

memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan di ke Kedai Boenciet 

YY. 

2. Meminimalisir kesalahan pesanan ataupun jumlah pesanan. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana aplikasi berbasis Android ini dapat 

mempermudah pelayan dan kasir atau admin manual 

 

Adapun manfaat yang dapat diambil : 

1. Memberikan kemudahan bagi pihak Kedai Boenciet YY dalam mendata 

pesanan konsumen. 

2. Lebih efektif dan efisien secara waktu dan tenaga saat terjadinya transaksi 

pemesanan. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sitematika penulisan laporan kuliah ini dibagi menjadi lima bab 

agar mempermudah pembahasannya. Tiap bab merupakan satu-kesatuan, dengan 

perincihan sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang gambaran umum permasalahan yang dihadapi, 

rulingkup permasalahan, manfaat dan tujuan serta metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori dasar yang mendukung penulisan yang mencakup 

metode atau teknik yang digunakan, teori permasalahan, uraian 

singkat perancangan aplikasi dan kerangka penyelesaian masalah.  

BAB III ORGANISASI 

Berisi tentang penjelasan mode pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang aplikasi) dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang penjelasan sejarah singkat struktur organisasi, tugas 

dan wewenang struktur organisasi serta metedologi yang digunakan 

dalam membangun aplikasi, Menjelaskan tentang hasil dari 

perancangan aplikasi yang telah dilakukan dan konsep desain yang 

telah diajukan penulis. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan mengenai apa saja yang telah dihasilkan serta 

saran-saran alternatif yang dapat diterapkan untuk menanpung 

usulan supaya laporan skripsi ini menjadi bermanfaat dan berguna 

serta dapat di sempurnakan pada waktu mendatang. 

 


