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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam situasi teknologi berkembang pesat seperti ini semua aktivitas 

mulai bisa dilakukan secara online. Pertumbuhan internet juga semakin meningkat 

menyebabkan semua orang lebih mudah mengakses informasi dengan 

menggunakan ponsel seluler. Akan tetapi semua pertumbuhan akan teknologi 

tersebut tidak semuanya bisa diimplementaskan.  

Kemunculan internet biasanya dipakai oleh masyarakat sebagai media 

sosial disebabkan dengan media sosial masyarakat dapat terjun bebas berkelana ke 

berbagai belahan dunia untuk berbagi dan mencari informasi serta berkomunikasi 

dengan orang banyak tanpa banyak hambatan dalam hal biaya, jarak dan waktu 

(Nurina Hakim & Alyu Raj, 2017). 

 Pesatnya perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini telah 

mempengaruhi terhadap dunia bisnis khususnya untuk kemudahan didalam 

mengelola sistem informasi terhadap suatu organisasi. Arus globalisasi yang 

semakin luas menyebabkan pengaruh pengolahan informasi suatu organisasi 

menjadi semakin luas dan kompleks (Santoso & Ramli, 2016). 

 Dikarenakan dengan tugas akhir ini, sang penulis berharap dapat 

memciptakan sebuah aplikasi yang berguna untuk masyarakat dan perusahaan. 

Setelah apa sudah dimaksudkan diatas, maka dari itu sang penulis membuat 

penelitian dengan judul “Perancangan Implementasi Aplikasi Mobile Restoran 

Berbasis Android“. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang aplikasi mobile restoran dengan menggunakan 

aplikasi android studio? 

2. Bagaimana cara alur kerja aplikasi mobile restoran tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini tidak bisa mengolah laporan keuangan 

2. Aplikasi ini diciptakan sesuai dengan kebutuhan proses makanan 

3. Aplikasi ini tidak mempunyai fungsi stock persediaan makanan 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Memenuhi syarat akhir perkuliahan untuk menyelesaikan pendidikan 

Strata 1 (S-1). 

2. Menambah wawasan dan juga pengembangan yang tekait dengan bahasa 

progamming. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Membuktikan keahliannya sang penulis sebagai mahasiswa sistem 

informasi dengan cara merancang sistem aplikasi mobile. 

2. Meningkatkan wawasan sang penulis yang terkait dengan aplikasi android 

studio. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bagian dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Didalam bab ini sang penulis menjelaskan secara singkat padat 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Didalam bab ini sang penulis menjelaskan teori-teori dan prinsip-

prinsip penunjang sebagai landasan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Didalam bab ini sang penulis menjelaskan sistem aplikasi yang 

akan diciptakan.  

BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

  Didalam bab ini sang penulis menjelaskan desain aplikasi yang 

telah diciptakan terhadap bab sebelumnya dan juga tahap pengujian 

sistem.  

BAB V  PENUTUP 

Didalam bab ini sang penulis menjelaskan kesimpulan dan juga 

batasan yang dipakai didasarkan hasil pengujian. 
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