BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan amat pesat hampir

disemua aspek kehidupan manusia termasuk aspek bisnis. Dalam aspek bisnis,
baik mulai dari menengah kebawah sampai menengah keatas dituntut untuk
melakukan inovasi dalam menarik pembeli. Sektor bisnis semakin dipacu untuk
menggunakan teknologi yang maju sebagai alat atau media untuk bertahan dan
memenangkan persaingan yang semakin hari semakin ketat. Dengan adanya
persaingan usaha di bidang yang sejenis, maka untuk dapat mengimbanginya
salah satu caranya adalah pelaku bisnis harus mengikuti perkembangan teknologi
seperti memanfaatkan smartphone android. Dengan memanfaatkan teknologi
android keterbatasan sarana, jarak dan waktu menjadi permasalahan yang sangat
mudah.
Di Jepara saat ini sangat banyak pelaku bisnis dalam bidang kuliner.
Tingginya daya beli masyarakat dalam bidang kuliner menjadikan banyak yang
menerjuni bisnis tersebut. Tingginya daya beli disebabkan beberapa faktor
diantaranya konsumen lebih menyukai makanan yang praktis dan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi. Salah satu bisnis kuliner yang tergolong menjanjikan
adalah catering. Catering adalah bisnis atau usaha penyedia jasa makanan. Bisnis
catering diminati karena banyaknya acara formal maupun non-formal yang
diselenggarakan oleh instansi maupun orang punya acara tertentu mempunyai
keinginan untuk memesan paket makanan dan aneka makanan ringan karena lebih
praktis, efisien dan hemat tenaga. Dalam proses pemesanan biasanya orang orang
lebih menyukai jika pesanannya diantar langsung ke lokasi karena mereka tinggal
menghubungi pihak catering dan pesanannya pun diantarkan ke alamat tujuan.
Yana Catering merupakan salah satu usaha bisnis catering yang
menyediakan aneka snack dan paket makanan catering yang berlokasi di dukuh
Tendoksari RT 04/06 Tahunan Jepara. Sebagai media promosi catering tersebut
memiliki fasilitas pesan antar, namun pemesanan hanya dilakukan melalui
telepon, atau datang langsung ke lokasi, dimana pelanggan membutuhkan waktu
dan biaya lebih untuk melakukan pemesanan. Cara pemesanan tersebut memiliki
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beberapa kendala yaitu apabila pelanggan melakukan pemesanan lewat telepon
pelanggan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pulsa telepon, sedangkan
jika datang langsung ke lokasi pelanggan harus mengeluarkan biaya untuk
transportasi. Terjadinya salah pesanan bisa saja karena adanya ganguan sinyal jika
pemesanan menggunakan telepon dan pelanggan yang memesan tidak dapat
melihat menu serta harga yang terbaru. Serta pada saat proses pengantaran
pesanan, pelanggan juga tidak dapat melacak kurir untuk melihat proses
pengantaran pesanannya.
Dalam penelitian sebelumnya yang membahas tentang Aplikasi Layanan
Delivery Order Berbasis Web Pada Rumah Makan Podoteko. Dalam Penelitian
tersebut menghasilkan sebuah aplikasi pesan antar makanan pada rumah makan
tersebut tetapi aplikasinya belum ada fitur tracking lokasi rumah makan dari
lokasi pengguna yang memanfaatkan GPS pada smartphone dan Google Map,
Sehingga dari peneltian tersebut, peneliti mempunyai ide untuk menambahkan
fitur tracking kurir pengantar menggunakan fasilitas google maps pada aplikasi
yang akan dibangun.
Untuk mengatasi permasalahan diatas, peneliti membuat suatu aplikasi
delivery order berbasis android yang dapat memudahkan pelanggan untuk
memesan snack atau katering secara online tanpa harus datang ke toko dengan
fitur tracking kurir pengantar. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti
mengambil judul “Penerapan Aplikasi Delivery Order Pada Yana Catering Jepara
Sebagai Media Pelacakan Pengantar Pesanan”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di tempat tersebut, penulis dapat

mengidentifikasikan masalah yaitu: Perlu adanya aplikasi delivery order yang
mempunyai fitur tracking kurir pengantar pesanan pada aplikasi delivery order
Yana Catering Jepara
1.3

Batasan Masalah
Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang di harapkan maka batasan

masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian mengambil studi kasus di Yana Catering dukuh Tendoksari desa
Tahunan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara.
2. Jarak pengantaran pesanan hanya di wilayah Jepara.
3. Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan platform android sehingga
hanya bisa digunakan dengan smartphone android.
4. Proses pembayaran dilakukan saat COD (Cash On Delivery)
5. Smartphone harus terkoneksi internet
6. Pengolahan data menggunakan firebase database
7. Menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan IDE Android Studio
1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Dengan adanya

penelitian ini pemesanan bisa dilakukan secara online melalui smartphone android
dan dengan adanya fitur tracking kurir, pemesan mengetahui proses perjalanan
kurir pada saat pengantaran.
1.5

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian antara lain:
1) Bagi Yana Catering
Dapat memberikan informasi menu produk yang tersedia pada
pelanggan dan menerima pesanan dari pelanggan menjadi lebih mudah
2) Bagi Pemesan
Manfaat yang didapat oleh pemesan yaitu pemesan dapat melakukan
pemesanan secara online dan dapat mengetahui proses pengantaran
pesanannya.
3) Bagi Peneliti
1. Menambah wawasan mengenai pembuatan aplikasi android
menggunakan android studio.
2. Sebagai proses pengembangan diri dalam penelitian.
3. Menambah pengalaman serta wawasan dalam menganalisis suatu
masalah.
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1.6

Sistematika Penyusunan Skripsi
Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:
1. Bagian awal skripsi
2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan secara ringkas tentang Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini membahas beberapa referensi terkait penelitian
serupa dan juga menguraikan sekilas tentang pengertian
Pelacakan, Delivery Order, LBS, Android studio, Kotlin,
Firebase, Pemodelan UML meliputi Use Case Diagram,
Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan
menjelaskan kerangka pemikiran yang melatar belakangi
penelitian ini.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian
dan perancangan sistem aplikasi yang akan digunakan.

BAB IV

: PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dari
aplikasi serta pembahasannya.

BAB V

: PENUTUP
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil
penelitian tugas akhir dan saran untuk pengembangan
lebih lanjut.

3. Bagian akhir skripsi yang terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.
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