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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan diranah media pemasaran terus-menerus meluas dengan 

diiringi persaingan yang kian ketat pula. Sistem yang diterapkan oleh setiap 

perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia ini semakin pesat dan beragam 

untuk membangun perusahaan agar lebih maju dan berkembang serta menjaring 

pemasaran yang lebih luas agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan yang 

sudah maju sebelumnya. Dan hal yang paling diterapkan banyaknya perusahaan 

saat ini untuk memasarkan produk yaitu menggunakan media internet atau online, 

mempromosikan produk dan jasa yang mereka punya kepada konsumen dengan 

menggunakan media sosial, website serta situs pemasangan periklanan online 

pada youtube dan lain-lain. 

 Apotek Bengawan Solo ingin membuat atau mempunyai sebuah aplikasi yang 

modern dan inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu aplikasi 

yang bisa memudahkan konsumen untuk membeli obat tanpa harus datang ke 

apotek secara lansung serta bisa memperkenalkan produk-produk baru secara 

lebih cepat, dan menjangkau lebih luas lagi konsumen yang bukan dari daerah 

terdekat toko melainkan yang dari luar daerah bisa membeli di Apotek Bengawan 

Solo yang masih dalam wilayah kota Malang. Dengan dibuatnya aplikasi ini pihak 

Apotek berharap bisa memperluas lagi pemasarannya. 

Pada aplikasi ini nantinya akan dibuat beberapa cara  untuk melakukan 

pembelian yaitu dengan melakukan pembelian satuan, menggunakan resep dokter 

dengan cara upload gambar dari resep yang telah di foto, dan di tambahkan fitur 

tambahan berupa scan QR Code. Scan nantinya akan di terapkan apabila nanti 

Apotek Bengawan Solo ingin melakukan Promo dengan menggunakan Brosur 

atau Poster. Sehingga diharapkan akan lebih efektif lagi dalam melakukan 

pembelian  menggunakan brosur efektif maksudnya adalah konsumen tidak harus 

mencari berdasarkan katalog tapi tinggal men scan gambar otomatis akan menuju 

barang yang dimaksud. Promosi sendiri di lakukan apabila ada event-event 

tertentu seperti hari besar nasional dan lain-lain.                                                                                                                                                             
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengingat akan perlunya suatu pelayanan yang lebih baik, maka perlu untuk 

melakukan pengembangan alat bantu yang lebih baik. Hal ini diharapkan agar 

transaksi jual-beli obat dapat berjalan dengan baik. 

Adapun masalah yang akan muncul dalam Penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Merancang Aplikasi pemesanan obat pada Apotek Bengawan Solo? 

2. Bagaimana Menerapkan E-Resep pada Aplikasi? 

3. Bagaimana Menerapkan QR Code pada Aplikasi? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun Tujuan  yang ingin di capai  dalam melaksanakan Tugas Akhir ini, antara 

lain saya jabarkan sebagai berikut: 

1. Memeberikan kemudahan bagi Apotek Bengawan Solo Untuk berusaha 

memperluas lagi pemasarannya dan untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan produk-produk yang tersedia ataupun yang baru ke Masyarakat 

secara lebih cepat. 

2. Memberikan kemudahan bagi Konsumen untuk melakukan pembelian Produk 

yang dijual oleh Apotek Bengawan Solo. 

3. Memberikan tambahan sistem dalam Pembuatan Laporan Penjualan dan 

Laporan Data Konsumen selain system yang sudah ada pada Apotek Bengawan 

Solo sebelumnya. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang mencakup dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini:  

1. Rancangan Sistem Aplikasi pada aplikasi ini menambahkan QR Code yang 

akan dibangun pada sisi Client dengan aplikasi android dan sisi Server dengan 

berbasis WebServer. 

2. Proses pembelian dengan menggunakan resep dengan menggunakan gambar 

atau foto yang di upload melalui aplikasi android. 
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3. Proses pembelian dengan QR Code bisa diterapkan dengan Media Brosur, 

Pamflet, dan Majalah yang terdapat QR Code di sebelah Produk dengan cara 

mengambil gambar barcode dengan ponsel (Kamera) maka data produk akan 

tersimpan dan selanjutnya Konsumen mengisi data diri sebagai data 

pemesanan. 

 

1.5 Metodologi  

1. Studi Pustaka 

   Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa perangkat 

lunak. Untuk mempermudah proses analisis dan perancangan, penulis 

menggunakan metode Classic Life Cycle atau biasa juga disebut dengan metode 

waterfall. Selain itu penulis juga melakukan survey di lokasi dan wawancara. Dan 

menggunakan transaksi Aplikasi menggunakan smartphone. 

 

2. Studi Literatur 

    Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan 

proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. Seperti mengumpulkan berbagai 

macam jurnal, artikel dan contoh projek yang berhubungan dengan perancangan 

sistem Aplikasi membantu transaksi penjualan. Ada beberapa Literatur yang 

digunakan meliputi buku  referensi, dokumentasi internet, dan jurnal. 

 

3. Analisa dan perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang telah 

terkumpul dan membuat desain rancangan design sistem. 

 

4. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu 

implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi sistem lalu 

transformasi hasil desain. 
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5. Deployment dan Uji Coba 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan dan dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi error dan lain 

sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan perbaikan. Pada tahap 

Uji Coba,  Aplikasi yang telah selesai dibuat akan ditest oleh user atau konsumen 

apakah berhasil melangsungkan transaksi penjualan. 

 

6. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil penelitian dan 

pengerjaan sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu akan 

dikemukakan sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam menyusun 

tugas akhir ini agar lebih terarah dan sesuai dengan fokus tujuan yang diharapkan. 

Adapun sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I     : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang gambaran keseluruhan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II     : Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

Tugas Akhir. Dalam landasan teori antara lain membahas tentang 

konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem 

informasi, konsep dasar Android, dan perangkat lunak yang dipakai 

untuk membuat aplikasi android. 

BAB III  : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa sistem meliputi: deskripsi produk, analisa sistem, dan analisa 

kebutuhan. Sedangkan pada perancangan sistem membahas tentang 

perancangan perangkat lunak berdasarkan tata cara perancangan 
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system informasi yaitu menggunakan pemodelan DFD dan ERD yang 

berisikan Konteks Diagram dan perancangan Database lengkap dengan 

relasinya. 

BAB IV  : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem. 

Pada tahap implementasi meliputi: teknik implementasi, metode dan 

konfigurasi sistem. Sedangkan pengujian sistem membahas tentang 

tata laksana sistem yang berjalan, serta permasalahan yang dihadapi 

saat proses pengujian. 

BAB V   : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan penelitian dan 

saran-saran terhadap Tugas Akhir. 


