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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kavling Prokit Land merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang 

usaha penjualan tanah kavling yang berlokasi di Desa Air Duren, Kecamatan 

Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kavling Prokit Land ini memasarkan tanah 

kavling untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Saat ini proses pemesanan tanah kavling dan pembayaran kredit tanah 

kavling pada Kavling Prokit Land ini masih dilakukan dengan cara konvensional, 

yaitu calon pembeli harus datang langsung ke lokasi kavling untuk mendapatkan 

informasi mengenai tanah kavling. Pembeli yang ingin melakukan pembayaran 

tanah kavling secara kredit harus datang langsung ke bank atau kantor pemasaran 

Kavling Prokit Land untuk melakukan pembayaran tanah kavling. 

Teknologi android adalah salah satu sistem operasi yang digunakan pada 

sebuah smartphone. Android merupakan salah satu sistem operasi paling populer 

saat ini, dan menjadikannya salah satu sistem operasi yang paling sering 

digunakan oleh para pengguna smartphone
[1]

. Android memungkinkan 

penggunanya untuk bisa memasang beragam jenis aplikasi pada ponsel yang 

digunakannya. 

Penelitian mengenai analisa dan perancangan aplikasi pemesanan dan 

pembayaran kredit tanah kavling berbasis android sudah pernah dilakukan 

sebelumnya dengan metode dan algoritma yang berbeda–beda. Penelitian pertama  

dilakukan oleh Roby Setiawan dan Rusdianto Roestam pada tahun 2017 mengenai 

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Promosi Berbasis Web Pada CV. 

Golden Property”
[2]

. Penelitian kedua dilakukan oleh Fadhli dan Joni Devitra pada 

tahun 2017 mengenai “Analisi dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan 

Rumah Berbasis Web Pada PT. Mitra Hasri HAP”
[3]

. Penelitian ketiga dilakukan 

oleh Syaiful dkk pada tahun 2018 mengenai “Aplikasi Mobile Simulasi 

Perhitungan Kredit Pembelian Sepeda Motor Pada PT. Tunas Motor Pratama”
[4]

. 
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Penelitian keempat dilakukan oleh Mamay Syani dan Nindi Werstantia pada tahun 

2018 mengenai “Perancangan Aplikasi Pemesanan Catering Berbasis Mobile 

Android”
[5]

. Penelitian kelima dilakukan oleh Rendy Rian Chrisna Putra dan Ita 

Lestari pada tahun 2018 mengenai “Aplikasi Pemesanan Air Mineral Berbasis 

Android Pada PT. Citra Golden Tunggal Pangkalpinang”
[6]

. Penelitian keenam 

dilakukan oleh Debbie Defrina dan Dewi Putrie Lestari pada tahun 2017 

mengenai “Aplikasi Pemesanan Makanan Dan Minuman Online Berbasis Mobile 

Browser Pada Restoran Tiga Saudara”
[7]

. Penelitian ketujuh dilakukan oleh 

Kasmawi dkk pada tahun 2019 mengenai “Aplikasi Jual Beli Online Produk 

Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Android 
[8]

. Penelitian kedelapan dilakukan 

oleh Sri Jansiska dan Tri Sugihartono pada tahun 2019 mengenai “Implementasi 

Aplikasi Pemesanan Produk Teknologi Berbasis Client Server Menggunakan 

Smartphone Android Pada Toko Ks Teknologi”
[9]

. 

Dari permasalahan tersebut, maka penulis membuat suatu rancangan  

aplikasi pemesanan tanah kavling dan pembayaran kredit tanah kavling berbasis 

android dengan judul “Rancangan Aplikasi Pemesanan dan Pembayaran Kredit 

Tanah Kavling di  Kavling Prokit Land Berbasis Mobile Android” yang bertujuan 

agar pembeli atau pelanggan dapat dengan mudah dalam mencari informasi 

seperti harga tanah, peta lokasi tanah, tipe - tipe kavling, site plan kavling dan               

syarat – syarat pengajuan pembelian tanah.  

Aplikasi yang dirancang ini juga dapat memberikan kemudahan dalam 

segi pemesanan, di mana pembeli dapat melakukan pemesanan dan pembayaran 

kredit tanah kavling kapanpun dimanapun pembeli berada tanpa perlu harus 

datang ke lokasi atau kantor pemasaran tanah kavling tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah identifikasi masalah di ketahui, penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang sebuah perangkat lunak untuk melakukan 

proses pemesanan dan pembayaran kredit tanah kavling di Kavling Prokit Land 

pada platform berbasis Android ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dari penulisan 

laporan yang dilakukan, antara lain sebagai berikut : 

1. Membantu memberikan informasi dan mempromosikan Tanah Kavling Prokit 

Land ke masyarakat. 

2. Membantu masyarakat untuk mengetahui informasi tanah kavling yang ingin 

dibeli dan mudah menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran kredit 

tanah kavling. 

3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

merancang aplikasi pemesanan dan pembayaran kredit tanah kavling berbasis 

android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar penelitian dapat menjadi terarah dan 

cakupan tidak terlalu luas, berikut ini adalah batasan masalah yang ada pada 

penelitian ini, yaitu : 

1. Aplikasi hanya untuk melakukan pemesanan dan pembayaran kredit tanah 

kavling dan tidak menyedikan fitur untuk upload berkas persyaratan. 

2. Aplikasi hanya bisa menampilkan unit kavling yang ada di Kavling Prokit 

Land. 

3. Aplikasi menggunakan database MySQL hosting, dikarenakan untuk 

memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan dan pembayaran kredit 

tanah kavling dimana saja dan kapanpun mereka berada. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam  

melakukan proses  pengumpulan informasi atau data  dan dapat melakukan 

investigasi pada data yang telah didapatkan serta memberikan gambaran 

rancangan penelitian. 

 

1.5.1 Model Pengembangan Sistem 

Untuk pengembangan sistem  pada tahap penelitian ini, model yang 

digunakan yaitu model Prototype. Model Prototype adalah salah satu metode 

siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja (working model). 

Dibuatnya sebuah Prototype bagi pengembang sistem bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi 

dengan model Prototype yang dikembangkan, sebab Prototype menggambarkan 

versi awal dari sistem untuk kelanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar
[10]

.  

Prototyping dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, melibatkan 

pengembang dan penguna sistem untuk menetukan tujuan, fungsi dan kebutuhan 

operasional sistem
[11]

. Langkah  dalam melakukan Prototyping adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan kebutuhan. 

2. Proses desain yang cepat. 

3. Membangun Prototype. 

4. Evaluasi dan perbaikan. 

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu 

metode Object Oriented Programming (OOP). Object Oriented Programming 

(OOP) merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi 

objek-objek yang ada di dunia nyata. Dalam pembuatannya menggunakan class 

dan objek yang bisa dipakai berulang-ulang
[12]

. Jika ingin membuat sistem yang 

baru tinggal membuat objek baru dan jika terjadi kesalahan lebih mudah untuk 

diatasi.  
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1.5.3 Tools Pengembangan Sistem 

Tools pengembangan sistem yang digunakan dalam melakukan penelitian 

ini yaitu, sebagai berikut : 

1. Usecase Diagram 

Usecase Diagram, digunakan untuk menggambarkan tahapan perancangan 

pada penelitian. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram, digunakan untuk menggambarkan tahapan analisis pada 

penelitian. 

3. Class Diagram 

Class Diagram, digunakan untuk menggambarkan tahapan perancangan basis 

data pada penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan landasan teori  sesuai dengan 

topik yang diambil, serta  penelitian terdahulu dan teknologi yang 

digunakan dalam pembuatan sistem pemesanan dan pembayaran 

berbasis android. 
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BAB III : ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai instansi atau 

tempat riset, sejarah organisasi, struktur organisasi, visi dan misi 

organisasi,  tugas dan wewenang setiap bagian organisasi. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang  definisi masalah atau analisa masalah, 

analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, rancangan layar 

beserta penjelasannya.  

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-

saran yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan dan perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


