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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan smartphone android dimasyarakat saat ini sangat luas hampir

disetiap tempat, penggunaan alat komunikasi seperti smartphone android telah

menjadi salah satu kebutuhan karena smartphone android dapat mendukung

komunikasi antar masyarakat, seperti yang diketahui dimana komunikasi selalu

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan smartphone

android, pengguna dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan

mudah. Smartphone android juga didukung oleh aplikasi seperti Instan Messaging

(IM) yang dapat digunakan untuk mempermudah pengguna smartphone dalam

berkomunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewanto dkk (2016) membahas tentang

android yaitu sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat

seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya

dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, yang

kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi

pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance,

konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan

telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka.

Dengan berkembangnya teknologi smartphone, memudahkan kita untuk

berkativitas mulai dari menjual barang hingga membeli barang dengan

menggunakan android. Gas elpiji saat ini mempunyai perananan penting dalam

rumah tangga karena penggunaan gas elpiji jauh lebih mudah ketimbang minyak

tanah. Maka penjualan gas elpiji penjualan gas elpiji di Indonesia sangat pesat.

Sehingga pasokan gas elpiji menjadi langka dan harga tidak sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mempermudah

pekerjaan rumah tangga dikalangan masyarakat. Biasanya ketika ingin membeli

gas elpiji mereka harus ke agen gas elpiji untuk membeli gas elpiji. Bahwa setiap
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kali stok gas elpiji mengalami kelangkaan, maka masyarakat harus mencari stok

gas elpiji dengan membawa tabung gas hanya untuk sekedar mencari stok gas

elpiji di agen penyedia gas elpiji, khususnya di daerah Bengkalis. Hal ini dianggap

kurang efisien karena membuang waktu serta membuat pekerjaan lain menjadi

terhambat. Maka dari itu timbullah sebuah ide bagaimana nantinya mereka yang

ingin membeli gas elpiji tidak harus lagi mencari dan membawa tabung gas elpiji.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat sebuah sistem

penjualan gas elpiji berbasis android, dengan ini pengguna akan mendapatkan

informasi gas elpiji melalui sebua aplikasi dan juga dapat melakukan pemesanan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana membuat sistem penjualan

gas elpiji berbasis android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, Web

Service, Android dan database MySQL.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini meliputi:

1. Aplikasi dibangun berbasis android.

2. Aplikasi ini hanya bisa diakses secara Online.

3.  Pengujian aplikasi ini hanya untuk daerah bengkalis.

4.  Pengujian dilakukan pada beberapa agen yang terdaftar di aplikasi.

5.  Sistem pembayaran aplikasi dilakukan secara COD (Cash On Delivery)

diluar dari aplikasi.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah membuat dan merancang sistem

penjualan gas elpiji, aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman

Java dan Mysql sebagai database-nya.
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Adapun manfaat dari rancangan aplikasi ini adalah:

1.  Sebagai media penjualan gas elpiji

2.  Memudahkan bagi masyarakat ketika membeli gas elpiji tanpa harus

mendatangi langsung ke agen.

3.  Bisa memesan langsung melalui aplikasi

1.5. Metode Penyelesaian Masalah

Pada tahapan ini merupakan langkah untuk membuat aplikasi penjualan gas

elpiji berbasis android, dimulai perancangan tampilan, membuat mencari data

agen hingga pengujian aplikasi. Pada perancangan sistem agar dapat menjelaskan

keseluruhan dari sistem yang akan dibangun. Perancangan sistem yang akan

digunakan yaitu Unified Modeling Language (UML). Beberapa bentuk pemodelan

UML yang dipakai diantaranya: use case diagram, activity diagram dan Sequence

Diagram. Pembuatan aplikasi penjualan gas elpiji berbasis android yaitu

pengkodean dengan menggunakan android studio, mendesain aplikasi dan

kebutuhan fungsionalitas lainnya sesuai dengan desain sistem yang ditetapkan

pada tahap sebelumnya. Pengujian aplikasi pada tahapan ini dilakukan tahapan

pengujian aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja dari

aplikasi sudah bisa digunakan sesuai yang diharapkan.
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