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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sudah 

berkembang dengan sangat pesat begitu juga dengan berkembangannya kegiatan 

ekonomi saat ini, diantara kegiatan ekonomi tersebut adalah kegiatan bisnis 

dibidang penjualan gas elpiji. Gas merupakan bahan bakar yang sangat banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk memasak, kebutuhan tabung gas di masyarakat 

tiap bulannya pasti berbeda-beda. Gas bisa digunakan untuk keperluan-keperluan 

khusus lainnya seperti: agrikultur, medis, dan keperluan lainnya. Masyarakat 

Indonesia merupakan salah satu masyarakat yang memiliki ketergantungan yang 

tinggi terhadap bahan bakar minyak, baik itu untuk keperluan rumah tangga, 

transportasi maupun bahan bakar lainnya. Smartphone kini menjadi suatu hal yang 

penting bagi pemenuhan kebutuhan informasi, karena dengan menggunakan 

smartphone informasi yang didapatkan akan lebih cepat diperoleh. 

Saat ini banyak warung/agen yang menjual gas elpiji di Bengkalis , namun 

hanya beberapa masyarakat yang mengetahui dimana tempat penjualan gas epiji 

yang tersedia. Seperti orang luar pulau Bengkalis (anak kos-kosan) akan kesulitan 

mencari tempat penjualan gas elpiji, dan ketika kehabisan gas mereka akan 

kesulitan mencari informasi dimana tempat penjualan gas elpiji yang masih 

tersedia dan sulit untuk mengetahui apakah stok gas elpiji di tempat agen tersebut 

masih ada ataupun tidak, hal tersebut akan membuat masyarakat bingung, apalagi 

ketika pembeli harus pergi ke tempat agen 1, 2, 3 atau  bahkan lebih dengan 

membawa 1 atau 2 tabung gas yang cukup berat, dan sering kali gasnya tidak ada 

atau bahkan stoknya sudah habis, oleh karena itu dibutuhkan adanya aplikasi 

informasi  penjualan gas epliji yang menyediakan fitur untuk melakukan 

pemesanan serta menampilkan jumlah stok gas elpiji yang ada. Aplikasi penjualan 

gas ini dibangun dengan menggunakan model UML. Pada penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan Extreme Programming. Extreme 

Programming (XP) merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang 
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cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek, alasan mengambil 

Metode Exteme Programming yaitu pada dasarnya ditujukan kepada pembangun 

perangkat lunak yang kebutuhannya tidak tetap atau selalu berubah-ubah dari 

keinginan kebutuhan pengguna yang memiliki tahapan seperti perencanaan, 

perancangan, coding, dan pengujian metode pengembangan perangkat lunak ini 

yang memberikan kesempatan kepada klien untuk menambahkan atau merubah 

proses bisnis aplikasi  selama pembangunan aplikasi berjalan dan ini cocok 

dipakai untuk pengguna yang masih belum memiliki gambaran yang sangat jelas 

mengenai sistem yang akan dibangun.  

Dengan adanya aplikasi ini akan membantu memudahkan masyarakat dalam 

mengatasi masalah tersebut dengan hanya menggunakan smartphone dan 

membuka aplikasi dengan melakukan pemesanan, gas elpiji yang di pesan akan di 

antar kerumah si pembeli sesuai dengan alamat yang di pesan, agar pembeli tidak 

perlu mencari gas elpiji dengan menempuh jarak yang cukup jauh dari agen.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan yaitu bagaimana 

membuat “Rancang Bangun Aplikasi Informasi Penjualan Gas Elpiji Berbasis 

Android Menggunakan Metode Extreme Programming” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah ruang lingkup penelitian ini yaitu : 

1. Pembayaran dilakukan secara tunai COD (Cash On Delivery). 

2. Aplikasi diakses menggunakan android bagi pengguna. 

3. Aplikasi berbasis website bagi pemilik agen gas elpiji 

4. Aplikasi ini hanya diterapkan di 5 tempat agen gas yang berada di 

wilayah kabupaten bengkalis. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun Aplikasi 

Informasi Penjualan Gas Elpiji Berbasis Menggunakan Metode Extreme 

Programming yang aplikasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum di 
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Kabupaten Bengkalis agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui dimana 

tempat penjualan gas elpiji, mengetahui stok gas elpiji, dan melakukan pemesanan 

gas elpiji. 

1.5 Manfaat 

          Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi tempat penjualan 

gas elpiji. 

b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pemesanan 

gas elpiji. 

c. Memudahkan pengguna untuk mengetahui ketersedian stok tabung gas 

elpiji. 
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