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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi  dan komunikasi terus 

mengalami perkembangan setiap saat. Tidak hanya peragkat keras 

semacam handphone yang berkembang namun perangkat-perangkat 

lunaknya seperti sistem operasi dan teknologi pengiriman data pun turut 

berkembang pesat. Salah satu peragkat adalah teknologi pengiriman data 

pada handphone yaitu, Near Field Communication (NFC). 

Aplikasi pengiriman data pada handphone yang pertama kali 

muncul adalah Infrared, dilanjukan degan Bluetooth dan saat ini yang 

tengah berkembang adalah NFC. Kebutuhan pengiriman data yang lebih 

efisien dan memiliki banyak fungsi melatar belakangi hadirnya NFC. 

Sebenarnya NFC adalah pengembangan dari teknologi Radio Frequency 

Identification (RFID) yang digunakan ke dalam perangkat handphone 

untuk memudahkan transaksi. NFC memiliki banyak fungsi seperti dapat 

mentransfer data dengan cepat, melakukan transaksi pembelian tanpa perlu 

menggunakan kartu kredit maupun debit, dan mudah dalam 

pelaksanaannya karena tidak perlu melewati proses pengaktifan yang 

berbelit-belit. 

Sengkaling Food Festival ( SFF ) merupakan ikon wisata baru di 

Malang, yang dibangun di kawasan Taman Rekreasi Sengkaling ( TRS ).  

SFF menempati areal seluas 3 hektar di depan TRS, lokasi yang sangat 

strategis terletak di jalan raya antara Malang - Batu Sebagai pusat kuliner 

terbesar di Jawa Timur , SFF menyediakan ratusan tenant yang 

menyajikan beragam menu berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi 

semua kalangan , mulai keluarga , pelajar dan mahasiswa , pelajar dan para 

wisatawan. Selain kuliner , SFF juga menyediakan tenant yang menjual 

makanan / minuman khas Malang yang dapat dijadikan oleh - oleh. SFF 

sangat tepat sebagai tempat hang out , meeting point , kongkow dan 
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kumpul dengan keluarga , teman maupun kolega. Namun yang jadi 

masalah adalah dengan area seluas itu, banyaknya stand dan menu yang 

ada di SFF membuat pengunjung tidak bisa mengetahui semua menu yang 

ada disana. 

Pada penelitian tugas akhir ini, dicoba untuk membangun sebuah 

Sistem Informasi  pada Sengkaling Food Festival  menggunakan Near 

Field Communication (NFC) yang dapat memberikan informasi dengan 

lengkap, cepat dan akurat kepada pengunjung Sengkaling Food Festival, 

dimana nantinya pengunjung Sengkaling Food Festival dapat menemukan 

informasi-informasi tentang Sengkaling Food Festival dan memesan 

makanan menggunakan smartphone pribadi mereka. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas 

Akhir ini adalah bagaimana merancang system informasi yang 

menerapkan Near Field Communications (NFC) untuk memberikan 

informasi dalam berbisnis. 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu menghasilkan sistem informasi yang menerapkan Near 

Field Communications (NFC) untuk memberikan informasi dalam 

berbisnis. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai 

parameter pengerjaan tugas akhir ini yaitu : 

a. Mobile device memiliki fitur Near Field Communications (NFC). 

b. Mobile device memiliki fitur Wi-fi 

c. Mobile device terhubung dengan jaringan LAN 

d. jarak penggunaan NFC kurang lebih 1cm. 
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1.5  METODOLOGI PENELITIAN 

a. Studi pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data dari buku referensi maupun 

dari sumber lain, yang didapat dari perpustakaan maupun tempat lain. 

b. Pengumpulan data 

Setelah mengetahui semua dasar-dasar telah diketahui tahap selanjutnya 

adalah pengumpulan data, ini dilakukan untuk mempersiapkan aplikasi 

yang akan dibuat. 

c. Analisis dan Desain Sistem 

Analisa ini dimaksudkan untuk memperoleh desain suatu program 

aplikasi yang baik. 

d. Implementasi perangkat lunak 

Implementasi merupakan inti pekerjaan dimana dilakukan penulisan 

source code agar software dapat berjalan seperti yang dikehendaki. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba program untuk mencari permasalahan 

yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program dan mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan.  

f.    Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Sebagai salah satu syarat untuk untuk pengembangan selanjutnya. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan buku tugas akhir ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

1.6.1 Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi 

pembuatan tugas akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, dan metodologi-metodologi yang digunakan serta sistematika 

penulisan pembuatan laporan tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan 

poin-poin utama secara garis besar dari keseluruhan laporan tugas akhir. 
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1.6.2 Bab II : Dasar Teori 

Berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan 

tugas akhir. 

1.6.3 Bab III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Di bab ketiga, akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem 

yang akan dibangun serta user interface dari aplikasi. 

1.6.4 Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan 

tahap-tahap pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakkan sistem 

yang telah dibuat. 

1.6.5 Bab V : Penutup 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk 

pengembangan sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan 

sempurna. 

 


