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1.1. Latar Belakang  

Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan 

teknologi informasi yang berkembang pesat ini, membuat orang berlomba-lomba 

dalam menciptakan bisnis-bisnis baru. Bisnis adalah suatu organisasi, kelompok 

atau individu yang menjual barang atau layanan pada customer atau bisnis lainnya 

dengan tujuan untuk memperoleh laba (Apiaty & Patta, 2017). Salah satu bisnis 

yang sedang berjalan saat ini adalah bisnis makanan, dan bisnis makanan yang 

paling banyak yaitu berupa roti dan kue. 

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentu saja diikuti dengan 

perkembangan internet yang juga sangat pesat. Dengan perkembangan internet saat 

ini memudahkan orang-orang dalam berinteraksi dimana saja dan kapan saja. 

Internet juga dimanfaatkan sebagian orang dalam melakukan perdagangan atau 

bisnis secara online.  Beberapa pemanfaatan dari teknologi ini yaitu dapat 

mempromosikan produk mereka agar dikenal masyrakat luas dan dapat melakukan 

transaksi yang lebih cepat dan akurat. Sudah banyak yang menerapkan pemanfaatan 

teknologi saat ini untuk melakukan usaha dan bisnis di berbagai daerah. Hal ini 

sangat wajar karena internet dapat menjangkau masyarakat luas dengan cepat. 

Semakin berkembangnya internet maka mengikuti pula perangkat-perangkat yang 

mendukung untuk pemanfaatan internet tersebut. Mulai dari computer atau PC, 

Smartphone, Laptop, dan Tablet. Saat ini, rata-rata manusia sudah memiliki 

smartphone. Karena smartphone memiliki mobilitas dan kemudahan dalam 

penggunaanya sebagai perangkat bergerak.  

Sistem penjualan kue dan roti khususnya di kota bengkalis saat ini belum 

cukup efisien. Pemesanan kue dan roti dibutuhkan ketika membuat suatu acara 

sehingga dibutuhkan informasi yang cepat agar pesanan dapat dibuat. Terlebih lagi 

ketika acara besar yang mengundang banyak orang tentu membutuhkan banyaknya 

produk yang dipesan dan pesanan tersebut sesuai dengan target dari customer. 

Pemesanan kue dan roti di kota Bengkalis untuk suatu acara masih manual. Pembeli 



diharuskan datang langsung ke lokasi Industri Rumah untuk memesan produk. 

Kemudian berdiskusi mengenai produk yang dipesan sesuai target pembeli. Dan 

terkadang Industri Rumah tersebut juga tidak bisa menerima semua pesanan, karena 

pesanan yang sama target waktunya atau penjual sedang tidak menyediakan produk 

tersebut sehingga tidak bisa menerima pesanan. Masalah ini tentu saja berdampak 

pada pembeli, pembeli akan mencari industri rumah lain yang masih menyediakan 

pesanan produk yang diinginkan. Waktu yang digunakan pembeli untuk datang 

langsung ke tempat penjual terbuang sia-sia dan juga memakan waktu untuk 

mencari penjual lain yang relevan. Tentu saja dibutuhkannya suatu aplikasi yang 

dapat memudahkan pembeli dalam memesan dan juga menanyakan seputar 

informasi produk tanpa harus datang langsung untuk menanyakan dan memesan 

produk, sehingga waktu yang digunakan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

membangun “Aplikasi Pemesanan Cake and Bakery Menggunakan Metode Rapid 

Application Development (RAD)”. Metode Rapid Development Application 

digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memiliki pengerjaan waktu yang 

ringkas, didukung oleh 3 tahapannya yaitu Perencanaan syarat-syarat, Desain 

Workshop RAD, dan Implementasi. Tahapan yang ada dalam metode ini bagi 

penulis sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dengan adanya aplikasi ini, 

pemesanan dapat dilakukan secara online yang dapat memudahkan dari sisi pembeli 

dan juga memudahkan penjual dalam menjual produknya serta menampilkan 

produk apa saja yang mereka sediakan. Aplikasi ini juga akan memberikan fitur-

fitur yang dapat memudahkan pembeli dalam memesan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membangun aplikasi 

pemesanan cake and bakery menggunakan metode rapid application 

development.  

 

 



1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan penelitan dapat tercapai. Adapun 

batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian untuk aplikasi ini fokus di kota Bengkalis. 

2. Konfirmasi pembayaran manual melalui admin pihak industri rumah atau toko. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah membangun 

aplikasi pemesanan cake and bakery menggunakan metode rapid application 

development (RAD). 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari aplikasi ini adalah : 

1) Dapat membantu pembeli dalam mencari produk yang dicari. 

2) Memudahkan pembeli dan penjual dalam pemesanan produk 

3) Memudahkan Industri Rumah dalam menjual produk mereka. 

4) Memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual. 

 


