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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan teknologi saat ini semakin berkembang dan mulai merambah ke 

berbagai sektor. Berbagai aplikasi komputer yang banyak ditawarkan 

memungkinkan banyak pihak menerapkannya dalam mengelola bidang usahanya. 

Dalam sebuah bisnis konsumen merupakan faktor yang sangat penting. Untuk itu 

diperlukan suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. 

Peningkatan pelayanan terhadap konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain dengan memberikan fasilitas - fasilitas tertentu kepada konsumen atau 

dengan memberikan informasi yang cepat, akurat, dan memiliki jangkauan yang 

luas. 

Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang atau perusahaan dalam bentuk jasa atau barang untuk memperoleh laba. 

Bisnis bisa dilakukan dengan cara manual maupun memanfaatkan teknologi 

sebagai sarana produksi dengan melibatkan aspek-aspek manajemen, finansial, 

marketing, humanresources. 

Salah satu contoh usaha bisnis yang masih berjalan sampai sekarang yaitu 

bisnis makanan yang termasuk dalam industri kreatif. Industri kreatif adalah 

industri yang didasarkan atas daya kreativitas yang tinggi dengan sentuhan inovasi 

guna menghasilkan produk baru yang berbeda dan berkualitas. Bisnis makanan saat 

ini bervariasi, tidak hanya lauk pauk atau makanan pokok saja, melainkan berupa 

berbagai jenis kue dan roti tradisional maupun modern. 

TBK Aenve merupakan salah satu contoh usaha bisnis yang melayani 

pemesanan produk bahan baku kue yang berlokasi di Pangkalpinang. Dalam 

mengembangkan bisnisnya, TBK Aenve menjual produk-produk bahan baku 

pembuatan kue dan roti yang bermutu serta higienis.Adapun situasi yang dihadapi 

oleh TBK Aenve adalah proses pengembangan toko dan pemesanan produk pada 

TBK Aenve masih membutuhkan waktu yang lama karena konsumen harus datang 

ke tempat toko TBK Aenve via Whatsapp atau melalui via telepon sehingga pelayan 
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toko sedikit kesulitan dalam rekap data jika terjadi pemesanan secara bersamaan. 

Pembuatan sistem pemesanan online ini memiliki pertimbangan agar konsumen 

khususnya yang baru dapat mengetahui alamat toko TBK Aenve dan melihat 

produk yang dijual secara online serta melakukan pembelian langsung tanpa harus 

datang ke toko sehingga dapat membuat aktivitas menjadi sangat mudah dan 

efisien. 

 Hal yang dibutuhkan oleh toko TBK Aenve adalah suatu sistem pemesanan 

di mana pada sistem tersebut untuk menangani proses pemesanan secara online, 

memperluas promosi dan meningkatkan jangkauan pemasaran. Di samping itu, 

dengan adanya sistem ini akan lebih memudahkan konsumen untuk melakukan 

pemesanan produk karena bisa langsung memilih produk yang disediakan di mana 

juga terdapat harga dari masing-masing produk. Untuk total harga dari pemesanan 

juga tampil dengan baik dan dapat diketahui dengan cepat. Pelayan toko juga bisa 

lebih mudah dalam melihat dan melakukan daftar pemesanan dan penjualan produk. 

Berdasarkan latar belakang yang terjadi di atas maka perlu dibangun suatu rancang 

bangun sistem pemesanan dan penjualan pada TBK Aenve. 

Dengan melihat dari masalah di atas maka perlu dibuat suatu aplikasi untuk 

mempermudah proses penjualan produk dan sebagai sarana promosi dengan judul 

penelitian “Aplikasi Informasi Dan Delivery Bahan Baku Kue Di TBK Aenve 

Pangkalpinang Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan di alam 

skripsi, yaitu: 

1 Bagaimana mempermudah proses pelayanan dan pemesanan produk pada 

TBK Aenve ? 

2 Bagaimana menampilkan informasi TBK Aenve kepada konsumen atau 

masyarakat secara luas melalui suatu sistem ?  

3 Bagaimana membangun aplikasi informasi dan pemesanan yang baik, agar 

dapat di akses oleh konsumen TBK Aenve atau masyarakat luas  ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik dan terarah pada 

tujuan yang diinginkan, maka masalah yang penulis bahas terbatas pada ruang 

lingkup: 

1. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis android. 

2. Aplikasi ini menggunakan database Sqlite. 

3. Aplikasi ini hanya membahas tentang informasi dan pemesanan produk 

bahan baku kue di TBK Aenve. 

4. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan di versi android. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan skripsi ini adalah untuk merancang dan 

membuat sebuah aplikasi informasi dan delivery pada TBK Aenve ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangun sistem pemesanan dan penjualan pada TBK Aenve. 

2. Membangun aplikasi pemesanan dan penjualan dengan menggunakan 

Android. 

3. Konsumen atau masyarakat luas dapat melakukan order produk dengan 

mudah dengan menggunakan smartphone ios atau android. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, metode penelitian, 

tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa 

definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah 

yang berkaitan dengan android dan website. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang jenis objek penelitian yaitu gambaran umum 

dari TBK Aenve secara singkat dan jelas. Metodologi penelitian terdiri 

dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian, dan tools. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini Membahas analisa sistem mengenai aplikasi pendataan 

penduduk berbasis android di TBK Aenve. Berisi struktur organisasi di 

TBK Aenve, serta jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

yang berjalan, analisa hasil solusi, analisis kebutuhan sistem  usulan. 

 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan oleh penulis 

agar menghasilkan sistem informasi pengolahan nilai yang akurat dan 

optimal. 


