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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan 

salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, 

begitu juga dengan negara Indonesia. UKM  ini sangat memiliki peranan 

penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat 

membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru 

dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan 

tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain 

dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan 

usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus 

dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah 

antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, 

yaitu jaringan pasar. Peranan UKM dalam perekonomian tradisional di akui 

sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan 

kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai 

penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. 

Pada awalnya UKM-UKM ini dalam mempromosikan produknya 

masih secara konvensional misalnya menggunakan dari mulut ke 

mulut,panflet,browsur tetapi seiring dengan perkembangan tehnologi 

informasi ukm-ukm itu mulai mempromosikan produk mereka melalui media 

televisi,radio dan bahkan menggunakan Web atau Situs, Blog,dan  Sosial 

media. Dengan semakin berkembangnya tehnologi informasi masyarakat tidak 

dipisakan dengan yang namanya handphone/telepon genggam.semakin lama 

fitur-fitur yang di sediakan telpone genggam ini semakin canggih sehingga 

sangat membantu di kehidupan kita. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat 

tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Notification Untuk 
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Promosi UKM Berbasis Android”untuk memudahkan seseorang  dalam 

mendapatkan akses informasi promosi UKM.  

Sistem operasi Android sendiri saat ini sangatlah popular di kehidupan 

sehari-hari. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. Didalam Android terdapat fasilitas GPS untuk mengetahui posisi 

pengguna lain di saat mereka dalam keadaan online, posisi-posisi pengguna yang 

online akan ditampilkan dengan tampilan google maps sebagai visualnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana cara menerapkan peta digital pada sistem dengan 

menggunakan Google Maps. Maksudnya disini aplikasi yang dibuat akan 

ditampilkan pada peta yang telah disediakan di dalam Smart Phone. 

 

1.3   Batasan masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1 Aplikasi akan dibuat menggunakan Eclipse. 

2 Aplikasi menggunakan GPS 

3 Aplikasi menggunakan Library Google Maps. 

4 Aplikasi yang dibuat berbasis mobile./Android 

5 Aplikasi menggunakan platform Android. 

6 Aplikasi ini untuk Promosi UKM. 

 

1.4 Tujuan 

                  Tujuan dari pembuatan tugas akhir yang berjudul “Rancangan Bagun 

Aplikasi Notification Untuk Promosi UKM Berbasis Android” ini adalah  

Membuat sebuah aplikasi notification Untuk Promosi UKM Berbasis Android 
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1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Pengumpulan bahan serta pembelajaran tentang teori-teori pendukung 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. Pengumpulan 

data tentang tentang berbagai jenis ukm dan bagaimana cara membuat 

notification tentang promosi Ukm yang benar melalui referensi-

referensi yang ada, baik melalui media internet maupun media 

lainnya. 

2. Studi literatur tentang:/eclipse 

a) Eclipse 

Eclipse merupakan program untuk mengetikkan baris perintah 

untu membuat aplikasi android, script program yang diketikkan di 

eclipse merupakan perpaduan antara bahasa pemrograman java 

dan xml. Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development 

Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat 

dijalankan di semua platform (platform-independent). Berikut ini 

adalah sifat dari Eclipse : 

1. Multi-platform, Target sistem operasi Eclipse adalah 

Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac 

OS X. 

2. Multi-Language, Eclipse dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman Java, akan tetapi Eclipse mendukung 

pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman 

lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain 

sebagainya. 

3. Multi-role, Selain sebagai IDE untuk pengembangan 

aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam 

siklus pengembangan perangkat lunak, seperti 

dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, 

dan lain sebagainya. 
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Eclipse pada saat ini merupakan salah satu IDE favorit 

dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang 

boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, 

kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah 

kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan 

komponen yang dinamakan plug-in. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi, serta 

sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian proyek Tugas Akhir, yang didapatkan dari berbagai macam 

buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hierarki, perancangan proses, dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa dalam 

pembuatan tugas akhir ini dan bagaimana proses analisa tersebut hingga 

dapat menghasilkan posisi berupa koordinat serta tampilan pada maps. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

          Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi 

yang telah dibuat. 

 


