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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin pesat yang membawa pengaruh yang 

sangat besar bagi dunia teknologi informasi. Muncul berbagai aplikasi 

memberikan peningkatan kerja dari suatu pekerjaan. Seperti saat ini telah banyak 

aplikasi yang berbasis android yang bisa diakses dimanapun menggunakan 

smartphone. 

Saat ini bukan hal yang sulit untuk mencari sebuah aplikasi pesan antar 

berbasis mobile android. Pada kota besar layanan pesan antar sudah menjadi 

bagian dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan makanan dan 

minuman seperti sebuah restoran, tempat makan dan lain-lain. 

Aplikasi pesan antar ini membantu mempermudah pelayanan pada sebuah 

tempat, seperti donat madu pelawan yang ada di Pangkalpinang masih 

menggunakan cara manual, konsumen harus datang ketempat dan memilih apa 

yang akan dibeli. Terkadang  datang jauh-jauh donat yang mau dibeli sudah habis. 

Penggunaan aplikasi pesan antar pada donat madu ini akan mempermudah 

para konsumen untuk memesan dari rumah atau tempat kerja, karena konsumen 

dalam memesan secara manual akan menemui beberapa kendala seperti yang 

dijelaskan diatas tadi. Aplikasi ini bisa dipakai untuk beberapa tempat yang 

menjual makanan dan minuman yang standar menengah keatas dan aplikasi ini 

juga bisa membantu konsumen mengetahui masih ada atau tidak donat yang akan 

dipesan. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Kisnawi yang berjudul “Perancangan 

Sistem Informasi Pemesanan Meja dan Makanan (Studi Kasus Restoran ABC)”. 

Pada tahun 2013 tetapi penelitian ini hanya rancangan. Selain penelitian Kisnawi 

penelitian yang serupa pernah juga dilakukan oleh Heri Santosa yang berjudul 

“Aplikasi Pemesanan Berbasis Mobile Aandroid di Rumah Makan Kuma Ramen”. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Kemudian penelitian yang serupa 

dengan studi kasus berbeda pernah dilakukan oleh Steven Yurie Frediyatma yang 
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berjudul “Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Cloud dengan Platform 

Android” pada tahun 2014” Selain itu pernah dilakukan oleh Nurhalida Rifani 

yang berjudul “Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web di Deneira 

Catering Lembang”. Pada tahun 2015. 

Keempat penelitian diatas sebagai patokan penulis untuk mempermudah 

dalam rancang bangun aplikasi yang akan dibuat penulis untuk menyelsaikan 

tugas akhir. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kendala yang ada diatas, maka penulis 

akan membuat sebuah aplikasi “Rancang Bangun Aplikasi Pesan Antar Berbasis 

Android Pada Donat Madu Pelawan Pangkalpinang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana membuat konsumen tidak harus datang ketempat untuk memilih 

donat yang tersedia untuk dipesan ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu memberi kemudahan kepada 

konsumen? 

3. Bagaimana bagi perusahaan donat madu pelawan meningkatkan pelayanan 

kepada konsumen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada diatas aplikasi ini dibangun bertujuan untuk 

sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memesan donat madu 

pelawan. 

2. Untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 

3. Transaksi bisa dilakukan dimana saja, kapan saja secara Online dengan 

Smartphone berbasis Android. 
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1.4  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ada 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian dan tool seperti berikut ini : 

1. Model pengembangan perangkat lunak. 

Menggunakan model Waterfall untuk membantu pekerjaan dari satu tahap 

ketahap yang lain. 

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak. 

Metode penelitian yang digunakan metode berorietasi obyek. 

3. Alat bantu pengembangan sistem. 

Alat bantu yang digunakan untuk membangun aplikasi ini menggunakan UML 

( Unified Modeling Language ) dalam membantu merancang dan 

mendokumentasi perangkat lunak. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan implementasi rancang bangun aplikasi ini 

agar tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas, penulis akan membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini bisa digunakan konsumen untuk memesan donat. 

2. Aplikasi ini menampilkan bermacam-macam varian donat berserta harga yang 

disediakan pada donat madu. 

3. Sementara ini aplikasi hanya untuk konsumen yang ada didaerah 

Pangkalpinang. 

4. Aplikasi ini dirancang dan dibangun menggunakan perangkat lunak sperti 

berikut ini : Eclipse, MySql dan menggunakan perangkat keras smartphone. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodelogi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisannya. 

 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi untuk 

memaksimalkan laporan yang akan di buat. 

 

3) Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membangun 

aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu 

pengembangan sistem. 

 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang ,analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan sistem, dan 

mempaparkan metodologi yang digunakan. 

 

5) Bab V Penutup 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran 

untuk pengembangan aplikasi program yang akan dikembangkan.  

 


