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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Pada masa modern sekarang penggunaan gadget sangat berkembang pesat 

dan dengan semakin banyaknya para wirausaha konter dan masyarakat 

pemakai gadget,maka dari itu aplikasi ini di buat agar mempermudah 

masyarakat untuk mengakses dan memilih konter dari yang kurang lengkap 

sampai yang paling lengkap.aplikasi ini akan di buat dengan sistem informasi 

geografis  yang nantinya akan di gunakan masyakat untuk memilih  konter 

mana saja yang akan di masukkan dalam daftar aplikasi ini , dengan demikian 

aplikasi ini akan membutuhkan data  dari stok barang dan barang apa saja 

yang akan di jual  di tiap konter  nantinya akan di inputkan ke aplikasi.   

Penerapan GIS (Geograpich Information System), mempunyai kemampuan 

yang sangat luas, baik dalam proses pemetaan dan dianalisis sehingga 

teknologi tersebut sering dipakai dalam proses perencanaan tata ruang. Selain 

itu, pemanfaatan GIS dapat meningkat efisien waktu dan ketelitian atau 

akurasi. Sehingga GIS sangat cocok untuk digunakan dalam membangun suatu 

aplikasi yang dapat mengatasi masalah di atas. Dalam penelitian ini ada 

beberapa proses yang sangat sulit yaitu menentukan bagaimana cara memilih 

konter terdekat serta memilih harga yang paling murah di kabupaten Jepara. 

Dengan di buatnya aplikasi ini di harapkan dapat memprmudah masyarakat 

baik muda maupun tua sebisa mungkin untuk bisa mengakses aplikasi ini, dari 

proses pengumpulan data konter mulai dari kecamatan mayong semua konter 

di mayong ada banyak sekali konter, maka dari itu kita kumpulkan dari 

kategori konter yang paling besar dan lengkap, baru kemudian kita mendata 

konter yang menengah ke bawah biar lebih mudah, kenapa dari konter besar 

dulu? Karena konter besar akan memakan waktu yang lebih lama karena stok 

barangnya yang banyak dari kartu perdana, accessories hp, dan juga stok 
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handphone, apabila setelah itu yang di data konter kecil akan lebih mudah 

karena konter menengah kebawah lebih mudah pendataannya karena stoknya 

tidak terlalu banyak, kemudian setelah proses pendataanya sudah selesai kita 

tentukan letak lokasinya melalui google maps kemudian kasih tanda pada 

salah satu lokasi konter yang sudah di inputkan. 

Dengan perkembangan teknologi modern yang modern seperti sekarang ini 

handphone android bisa menjadi sebuah alat untuk menciptakan sebuah 

peluang usaha yang sangat menggiurkan bagi anak muda yang mau berwira 

usaha sebagai pemilik konter karena sangatlah mudah dan proses kerjanya dan 

tidak perlu angkat junjung seperti kerjaan pada umumnya, maka dari itu disini 

saya ingin menciptakan wadah untuk para pengusaha konter untuk mengolah 

produknya ke sebuah system aplikasi yang akan saya ciptakan untuk memper 

mudah penjual dan pembeli menlakukan transaksi lewat online.   

 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas didapat beberapa permasalahan yaitu : 

a. Bagaimana menganalisa, merancang dan membangun aplikasi sistem 

informasi geografis pendataan konter di jepara? 

b. Bagaimana menentukan konter termurah di jepara? 

 

  

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah agar tidak menyimpang dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Aplikasi  ini dirancang berbasis web. 

b. Aplikasi ini bisa menampilkan lokasi konter di jepara khususnya di 

kecamatan mayong  

c. Pembeli bisa mengakses dan melihat aplikasi ini untuk memilih konter 

Hp,perdana. 

d. Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat di semua kalangan dari 

muda sampai orang tua. 
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e. Penelitian di lakukan di konter SUMBER BAROKAH CELL 

f. Kriteria yang saya gunakan ada 5 kriteria yaitu pelayanan, stokbarang, 

harga, lokasi konter, marketing. 

g. Metode yang di gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan 

Sistem Pendukung Keputusan dengan metode TOPSIS. 

h. Aplikasi ini di buat dalam ruang lingkup kota jepara sebagai proses 

pemberian titik lokasi konter pada aplikasi konter. 

 

 

1.4.  Tujuan 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan 

penyusunan dari laporan penelitian ini adalah : 

a. untuk memberikan sebuah informasi yang lengkap dan aktual 

khususnya tentang konter di  jepara. 

b. Mempermudah masyarakat untuk memesan perdana kuota, 

accessories HP, pulsa, dan handphone lewat online. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini 

adalah : 

 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu: 

a. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan. 

b. Dapat menciptakan sebuah aplikasi yang baik dan berguna bagi 

masyarakat. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Adapun manfaat bagi masyarakat yaitu: 

a. Masyarakat yang menggunakan aplikasi ini akan lebih mudah untuk 

menemukan sebuah informasi lokasi konter terdekat. 
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3. Bagi Akademis 

Adapun manfaat bagi akademis yaitu: 

a. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk mengetahui kemampuan 

mahasiswa menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah. 

b. Untuk bahan literatur penyusunan skripsi di masa yang akan datang 

serta untuk menambah referensi perpustakaan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

4. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Teknologi 

Adapun manfaat bagi pengembang ilmu teknologi yaitu: 

a. Memberikan kemajuan pendidikan di indonesia dalam memanfaatkan 

teknologi informasi di bidang system informasi geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


