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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kedai Kopi Kobatins merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam 

penjualan kopi yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Padang mulia Kecamatan Koba 

Kabupaten Bangka Tengah. Kedai Kopi Kobatins ini memasarkan kopi untuk 

masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.  

Di Kedai Kopi Kobatins pelaku usaha sering melakukan rekapan  

keuangan dengan buku tulis secara manual hal ini menghabiskan waktu yang 

cukup lama dan banyak resiko kesalahan data serta kehilangan data. Untuk itu 

penulis ingin merancangkan sebuah aplikasi rekapan keuangan di kedai kopi 

kobatins berbasis android.  

Pemanfaatan teknologi rekapan keuangan di Kedai Kopi Kobatins 

berbasis android akan dibutuhkan demi mempermudah pemilik untuk mengetahui 

hasil pengeluaran dan pemasukan degan tepat dan akurat dalam rekapan keuangan 

di Kedai Kopi Kobatins dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang 

dapat terjadi pada sistem manual. Sistem ini dapat mempermudah pihak Kedai 

Kopi Kobatins dalam merekap keuangan hasil penjualan. 

Penelitian mengenai analisa dan perancangan aplikasi rekapan keuangan 

pada kedai kopi berbasis android sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan 

metode dan algoritma yang berbeda–beda. Penelitian pertama  dilakukan oleh 

Anita Ria pada tahun 2018 mengenai “Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan 

Berbasis Android Pada Laporan Keuangan Umkm Mekarsari, Depok”[1]. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Luh Putu Windayani , Nyoman Trisna Herawati 

,dan Luh Gede Erni Sulindawati pada tahun 2018 mengenai “Analisis Penerapan 

Aplikasi Akuntansi Berbasis Android Lamikro Untuk Membantu Usaha Mikro 

Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Sak Emkm”[2]. Penelitian ketiga dilakukan 

oleh Bayu Wiratama , Kriswanto , Sri Rahayu , Amhar Rais Nugraha , dan Yudha 

Satriawan pada tahun 2019 mengenai “Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis 
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Android “Si Apik” Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Biofarmakaka 

Desa Limbangan Kendal”[3]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, penulis 

menyimpulkan masalah yang teridentifikasi selanjutnya adalah bagaimana 

merancang sebuah perangkat lunak untuk melakukan proses Rekapan Keuangan 

Kedai Kopi Kobatins pada platform berbasis Android? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat penelitian yang akan didapatkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu membuat program aplikasi untuk mengetahui 

seberapa besar Hasil Pendapatan Kedai Kopi Kobatins menggunakan smartphone 

berbasis android sehingga diharapkan dapat membantu pemilik kedai dalam 

menganalisis potensi pendapatan kedai kopi Kobatins secara optimal ditahun 

kedepanya serta sebagai bahan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil 

oleh pemilik. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam 

merancang aplikasi penafsiran pendapatan pada kedai kopi kobatins 

berbasis android. 

2. Memberikan potensi dan pertimbangan untuk membangun usaha kedai 

kopi. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Pendapatan Kedai Kopi 

Kobatins bulan selanjutnya. 

 

 

 

 



 

3 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah proses pembuatan aplikasi Rekapan Keuangan  

pada kopi kobatins berbasis android ini, maka peneliti membatasi masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Android Studio Versi 4.0.0) dengan menggunakan Android SDK 

(Software Development Kit) sebagai pengembangannya. 

2. Web server menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database 

MYSQL. 

3. Aplikasi ini menggunakan localhost web server (XAMPP  Versi 3.2.2). 

4. Tampilan aplikasi dan fitur yang ada masih sederhana pada web server. 

5. Aplikasi ini  berbasis Client Server,  

6. Disisi Client Server itu yang menggunakan adalah pemilik usaha, admin 

server, dan kasir. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk mempermudah  dan 

dapat memahami pembahasan yang lebih jelas dalam pembuatan laporan ini. 

Sistematika dari penulisan laporan ini, adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan landasan teori-teori yang 

mendukung judul, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

berkaitan dengan penelitian, pada bab ini juga berisikan 

penjelasan tools/software yang digunakan dalam melakukan 

pembuatan aplikasi pada penelitian. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  pembahasan metodologi penelitian 

yang akan digunakan penulis dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang  penjelasan latar belakang organisasi, 

struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem, hasil dan 

pengujian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang di 

dapat dari penelitian yang dapat menjawab pertanyaan yang ada 

dalam rumusan masalah, menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh apakah hasil yang didapat, layak untuk digunakan serta 

saran penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 


