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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat seiring dengan adanya 

aplikasi berbasis android. Aplikasi android sendiri saat ini menjadi modal bisnis 

tersendiri bagi pebisnis online, terutama dalam hal bidang penjualan. Dengan 

adanya bidang penjualan tersebut hampir kebutuhan dan keinginan masyarakat 

bisa terpenuhi dengan cepat dan harga yang bersahabat. 

Bakauku adalah perusahaan tembakau yang bergerak dalam bidang 

manajement Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis android yang mampu 

memberikan informasi mengenai layanan maupun fasilitas kepada pelanggan 

dengan cepat melalui internet. Dengan adanya aplikasi pelanggan bisa melakukan 

pemesanan secara online maupun melihat macam-macam tembakau apa saja yang 

di sediakan tanpa harus mendatangi tempat itu berada.  

Selanjutnya masalah yang sering muncul adalah ketika barang yang sedang 

di perlukan oleh konsumen , terkadang barang tidak ada, kemudian barang yang di 

pesan ternyata sudah habis, dan hal lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan 

proses menjadi terhambat dan tidak efisien karena harus datrang ke tempat 

pembeliaan tersebut. Dari alur proses bisnis yang belum terkelola secara baik 

tersebut, tentu perusahaan BAKAUKU membutuhkan sistem yang bisa 

meningkatkan layanan usaha pembelian. Karena perkembangan teknologi yang 

ada sekarang ini, penjualan online sudah menggunakan teknologi yang menarik 

dan melayani konsumen. Tentu dengan adanya aplikasi bakauku ini, diharapkan 

dapat membantu meningkatkan penjualan tembakau dan membantu 

mempermudah konsumen ataupun pengusaha rokok dalam memenuhi kebutuhan. 

Oleh karena itu, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat judul 

skripsi yaitu “Aplikasi berbasis android untuk melakukan pemesanan tembakau 

(BAKAUKU)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa merumuskan 

permasalahan yang ada yaitu : 
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1. Aplikasi ini dapat mempermudah pelanggan dalam memesan tembakau 

secara online.  

2. Pembuatan aplikasi dapat memberikan informasi kepada pelanggan 

mengenai alternative tempat penjualan tembakau 

3. Bagaimana memberikan informasi tentang macam-macam tembakau dan 

harganya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Hal – hal yang menjadikan batasan masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Aplikasi ini mendukung pemesanan tembakau, tidak mendukung 

pelayanan langkah kerja pembuatan tembakau.  

2. Client hanya dijalankan di platfrom android.  

3. Client tidak menangani pembatalan pembelian.  

4. Aplikasi ini mengharuskan menggunakan jaringan internet. 

5. Dalam sistem ini hanya membantu proses pemesanan dan pelayanan 

transaksi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dibuat ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi untuk BAKAUKU. 

2. Meningkatkan efisiensi pelayanan pada BAKAUKU bagi pedagang 

tembakau dan pengusaha Rokok. 

3. Memberikan kemudahan proses pemesanan dan harga bagi pelanggan. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah pihak BAKAUKU baik dari segi admin untuk 

memberikan pelayanan kepada pelanggan secara efisien. 

2. Mempermudah pelanggan untuk melihat daftar barang, stok dan harga 

sesuai yang dibutuhkan. 

3. Mempermudah pihak konsumen dalam bertransaksi


