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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat

cepat, seiring dengan kebutuhan manusia yang terus bertambah. Teknologi

memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. D’Barleys

merupakan salah satu dari café yang sudah dikenal khususnya di Kota

Pangkalpinang. D’Barleys menjual berbagai macam makanan dan minuman, baik

lokal maupun internasional. Biasanya untuk menikmati hidangan para pelanggan

harus datang langsung ke tempat tersebut. Sesampainya mereka ke tempat

tersebut, terkadang para pelanggan dalam menunggu pesanan membutuhkan

waktu yang cukup lama. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh pihak d’Barleys

kurang memuaskan.

Seiring berjalannya waktu, pihak d’Barleys pun mulai melakukan inovasi

dalam hal pelayanan terhadap pelanggan. Inovasi yang diberikan oleh pihak

d’Barleys adalah dengan memanfaatkan teknologi yang kini sedang berkembang.

Salah satu teknologi yang digunakan adalah teknologi mobile, yaitu smartphone

berbasis Android.

Saat ini pengguna smartphone Android berkembang sangat pesat, terutama

di Provinsi Kep. Bangka Belitung khususnya di kota Pangkalpinang. Maka dari

itu pihak d’Barleys mencoba membuat suatu aplikasi berbasis mobile Android

dimana aplikasi ini nantinya dapat membantu pihak d’Barleys dalam hal

pelayanan terhadap pelanggan dan pelanggan diuntungkan dengan adanya aplikasi

ini dalam hal pemesanan makanan atau minuman yang ada di d’Barleys.

Pelanggan cukup melakukan pemesanan melalui aplikasi yang telah disediakan

oleh pihak d’Barleys. Didalam aplikasi ini nantinya pelanggan tidak hanya bisa

memesan makanan atau minuman tetapi pelanggan juga diberikan pelayanan lebih

yaitu pesan antar, dimana nantinya pesanan para pelanggan langsung di antar ke

tempat para pelanggan berada.
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Beberapa penelitian yang terkait dengan yang aplikasi Android pesan antar

pada d’Barleys antara lain. Penelitian[1] mengenai Sistem Informasi Pemesanan

Makanan dan Minuman pada Omahe Cafe and Resto Berbasis Client Server

dengan Platform Android. Penelitian[2] mengenai Aplikasi Pemesanan Makanan

Berbasis Cloud dengan Platform Android. Penelitian[3] mengenai Sistem

Informasi Pesan Antar pada McDonal’s Palembang. Penelitian[4] mengenai

Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Makanan Online pada Restoran Cepat Saji

Berbasis Mobile Aplicaton (Studi Kasus Chicken Mania Cabang Rungkut).

Penelitian[5] mengenai Rancang Bangun Aplikasi Delivery Order Berbasis

Android Di Ageng Bakery Group Blitar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membuat suatu aplikasi

dengan judul “RANCANG BANGUN APLIKASI PESAN ANTAR

BERBASIS ANDROID PADA D’BARLEYS PANGKALPINANG“.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas ada berbagai permasalahan yang dapat di

identifikasikan, maka penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut : “Bagaimana membuat aplikasi pesan antar berbasis Android

pada d’Barleys Pangkalpinang ?”

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh atau

menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas

pemecahannya. Maka penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas

pada penyusunan Laporan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan aplikasi ini hanya untuk menyajikan pelayanan pemesanan dan

penjualan produk pada D’Barleys.

b. Pembayaran transaksi dilakukan pada saat pesanan diterima oleh pelanggan.

c. Jangkauan penjualan barang hanya melayani pelanggan yang berada di

Pangkalpinang.

d. Transaksi diproses hanya pada saat jam kerja.
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e. Proses pembuatannya tidak sampai pada keamanan untuk melindungi serangan

dari Hacker atau Cracker yang akan merusak atau memodifikasi file.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah

sebagai berikut :

a. Model pengembangan perangkat lunak

Dalam model pengembangan perangkat lunak ini penulis menggunakan model

Waterfall. Model Waterfall adalah metode yang menyarankan sebuah

pendekatan yang sistematis dan sekuensial melalui tahapan-tahapan yang ada

pada SDLC untuk membangun sebuah perangkat lunak.

b. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode  berorientasi objek.

Metode berorientasi objek merupakan pemrograman yang berorientasi objek,

dimana semua data dan fungsi dibungkus dalam kelas-kelas dan objek-objek.

c. Alat bantu pengembangan sistem

Perangkat bantu yang digunakan penulis adalah Unified Modeling Language (

UML ). UML adalah alat bantu analis serta perancangan perangkat lunak

berbasis objek.

1.5 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas.

Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan online.

2. Dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan barang secara efektif

dan efisien.
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3. Untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar

sarjana komputer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan

Komputer Atmaluhur.

1.5.2 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Mempermudah pemilik D’Barleys dalam mengetahui hasil penjualan dari

aplikasi tersebut.

2. Membantu kemudahan pihak d’Barleys dalam hal pelayanan kepada

pelanggan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan laporan Skripsi ini bertujuan agar proses dokumentasi

pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun

sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab yaitu sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Batasan

Permasalahan, Metode Penelitian, Tujuan penulisan,  dan Sistematika

Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori tentang dasar dari pembuatan

aplikasi ini, dan berisi teori dari berbagai sumber dan referensi yang

digunakan dalam kegiatan analisis dan perancangan untuk

menyelesaikan studi kasus yang dipilih dengan konsep yang dipilih.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak, metode

penelitian , dan tools (alat bantu dalam analsis dan merancang Aplikasi)

dalam pembuatan aplikasi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang,

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis
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kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, dan perancangan sistem dalam

pembuatan aplikasi ini serta hasil dari implementasi.

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 (dikerjakan),

layak untuk digunakan (diimplementasikan).


