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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan jumlah pengguna smartphone semakin meningkat tiap 

tahunnya. Saat ini hampir semua orang memiliki smartphone. Perkembangan 

pengguna smartphone yang semakin pesat ini, tidak luput dari pengaruh banyaknya 

fitur dan aplikasi pada smartphone. Hal ini dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk 

mempermudah akses apapun dan dengan aplikasi konsultasi berbasis android yang 

ada pada smartphone,  pelanggan dapat berkonsultasi secara terarah dan 

memperoleh jawaban konsultasi yang di tanyakan tanpa datang ke tempat 

tersebut[1]. 

Android merupakan sebuah sistem operasi pada ponsel berbasis Linux yang 

mencakup sistem operasi dan middleware. Fasilitas opensource atau sistem operasi 

yang dapat dikembangkan dengan bebas bagi penggunanya membuat banyak orang 

untuk mengembangkannya dengan inovasi – inovasi yang semakin berkembang 

terhadap sistem operasinya maupun pada pembangunan aplikasi mobile tersebut. 

Maka tak heran saat ini banyak pengembang yang membangun aplikasi mobile  

pada platform Android[2]. 

Adhwa Beauty Care adalah sebuah griya kecantikan perawatan wajah yang 

menggunakan alat-alat modern khusus untuk perawatan wajah dengan bantuan 

keahlian dari penyedia layanan Adhwa Beauty Care. Adhwa Beauty Care salah satu 

tempat perawatan kecantikan khusus wanita yang ada di kota Pangkapinang yang 

masih menggunakan cara konvesional untuk melakukan suatu konsultasi perawatan 

wajah, dimana masih melalui formulir dari tempat tersebut dan juga formulir via 

Whatsapp, sehingga untuk konsultasi dengan cara via Whatsapp masih belum 

terarah dan sulit untuk menyimpan data-data pelanggan konsultasi. Masalah lainnya 

juga terjadi pada saat datang ke Adhwa Beauty Care langsung untuk konsultasi 

dengan mengisi formulir terlebih dahulu kemudian menunggu antrian jika terdapat 

banyak pelanggan yang mana dari segi waktu kurang efisien dan efektif. 
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Dengan perkembangan teknologi saat ini peneliti ingin membuat sebuah 

aplikasi berbasis android yang berfungsi untuk layanan konsultasi perawatan wajah 

dengan jawaban dan treatment yang sesuai untuk masalah wajah yang di 

konsultasikan, sehingga akan memudahkan konsumen untuk melakukan konsultasi 

perawatan wajah pada Adhwa Beauty Care. Sedangkan untuk karyawan akan 

memudahkan dalam hal pendataan konsultasi yang di tanyakan, sehingga tidak akan 

terjadi miss communication diantara pelanggan dan pihak Adhwa Beauty Care. Di 

dalam aplikasi ini juga terdapat fitur layanan informasi produk yang dijual dan 

daftar treatment beserta harga perawatan yang ada di Adhwa Beauty Care. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin melakukan riset 

dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Konsultasi Perawatan Wajah Pada Griya 

Kecantikan Adhwa Beauty Care Pangkalpinang Berbasis Android". Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu penelitian 

Alvian Bastian, Muhammad Affiq Solihin & Anggi Amelia Irdan pada tahun 2021 

yang berjudul Perancangan Aplikasi Chatroom dan Penginputan Data Konsultasi 

Mahasiswa Secara Online Berbasis Android[3]. Nur Hayatin, Aini Alifatin, Thathit 

Manon Andini & Dini Kurniawati pada tahun 2019 yang berjudul Aplikasi Panduan 

Laktasi dan Konsultasi Online berbasis Mobile  sebagai Media Pembelajaran 

Mandiri tentang Laktasi[4]. Penelitian Argo Wibowo pada tahun 2018 yang 

berjudul Perancangan Aplikasi Konsultasi Ibu Hamil Berbasis Cloud 

Computing[5]. Penelitian Antonius Wahyu Sudrajat & Inayatullah pada tahun 2021 

yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis 

Android[6]. Penelitian Adella Rifiandika Putri, Annizhamul Hafizhah, Fauzia 

Hayati Rahmah, Riki Muslikhah & Suci Nabila tahun 2021 yang berjudul 

Pemodelan Diagram UML Pada Perancangan Sistem Aplikasi Konsultasi Hewan 

Peliharaan Berbasis Android[7]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana cara membuat aplikasi konsultasi perawatan wajah berbasis 

android? 

2. Bagaimana cara pelanggan melakukan proses konsultasi perawatan wajah 

yang ada di Adhwa Beauty Care? 

3. Bagaimana cara karyawan atau pihak Adhwa Beauty Care mengetahui 

informasi dari pelanggan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk konsultasi perawatan wajah khusus 

wanita beserta jawaban yang di konsultasikan, mengetahui layanan 

informasi produk yang di jual dan treatment beserta daftar harga perawatan 

yang ada di Adhwa Beauty Care. 

2. Aplikasi ini tidak membahas pendaftaran akun admin. 

3. Aplikasi ini tidak membahas masalah pembayaran. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dapat membuat aplikasi konsultasi perawatan wajah di Adhwa Beauty 

Care. 

2. Dapat mempermudah pelanggan melakukan konsultasi, informasi produk 

yang di jual dan treatment beserta daftar harga perawatan yang ada di 

Adhwa Beauty Care. 
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3. Dapat mempermudah karyawan atau pihak Adhwa Beauty Care mengetahui 

informasi beserta data pelanggan yang telah di konsultasikan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, Yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pelanggan dapat berkonsultasi tanpa datang ke tempat tersebut. 

2. Pelanggan  dapat dengan mudah dalam berkonsultasi dan mencari seputar 

informasi tentang layanan yang ada di Adwha Beauty Care dengan aplikasi 

tersebut. 

3. Pelanggan dapat berkonsultasi secara terarah dengan bantuan aplikasi 

tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka maten-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil 

dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti, tools dan software, serta tabel rangkuman penelitian terdahulu. 

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode pengembangan perangkat lunak dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang aplikasi). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisikan antara lain: latar belakang organisasi, struktur organisasi, 

jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, dan 

perancangan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan apakah hasil yang didapat layak untuk digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


