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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pet Shop atau biasanya disebut dengan toko hewan peliharaan yang 

merupakan salah satu bisnis menjual berbagai macam jenis hewan. Toko hewan 

peliharaan juga menjual makanan hewan, pasir, shampo, sisir, obat dan vitamin. 

Pet Shop juga bisa melakukan konsultasi, memberikan vitamin, memeriksa 

kesehatan, serta pemberian vaksin. 

D’cats Shop merupakan salah satu Pet shop yang ada di Kota Bengkalis, 

untuk pencatatan pemesanan di D’cats Shop masih manual yaitu dengan 

menggunakan buku catatan dimana karyawannya mencatat data vaksin, grooming 

dan penitipan. Selain masalah tersebut, masyarakat yang ada di Kota Bengkalis 

masih kurang mengetahui adanya Pet shop ini apalagi masyarakat yang berada di 

luar Bengkalis. Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka penulis 

Merancang Aplikasi D’cats Shop Berbasis Android Menggunakan Metode 

Extreme Programming.  

Aplikasi ini dapat mempermudah pihak toko dalam pencatatan data 

pemesanan dan juga mempermudah pengguna dalam pemesanan vaksin, 

grooming penitipan, pacak, perlengkapan, adopsi dan konsultasi dengan dokter.   

Untuk menyelesaika n permasalahan diatas maka penulis Merancang 

Aplikasi D’cats Shop Berbasis Android Menggunakan Metode Extreme 

Programming. Metode Extreme Programming merupakan suatu model yang 

termasuk dalam pendekatan Agile dapat digunakan sebagai salah satu metode 

pengembangan suatu aplikasi dan sebuah model pengembangan perangkat lunak 

yang berbagai tahapan  didalamnya telah disederhanakan sehingga model ini 

menjadi lebih fleksibel dan bersifat adaptif, alasan mengambil Metode Exteme 

Programming yaitu pada dasarnya ditujukan kepada pembangun perangkat lunak 

yang kebutuhannya tidak tetap atau selalu berubah-ubah dari keinginan kebutuhan 
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pengguna yang memiliki tahapan seperti perencanaan, perancangan, coding, dan 

pengujian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah Bagaimana Rancang Bangun Aplikasi Pet Shop 

Berbasis Android menggunakan Metode Extreme Programming.   

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini ialah :  

1. Sistem ini dibangun berbasis android dan pengembangan sistem 

menggunakan Metode Extreme Programming.  

2. Aplikasi D’cats Shop diakses secara online. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah rancang bangun aplikasi Pet Shop Berbasis 

Android menggunakan Metode Extreme Programming agar dapat mempermudah 

pihak toko dalam pencatatan data pemesanan. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah pihak toko D’cats Shop dalam pencatatan data pemesanan. 

2. Mempermudah customer untuk konsultasi dengan dokter, pemesanan 

vaksin, grooming, penitipan, periksa, perlengkapan, adopsi dan melihat 

lokasi. 
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