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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini meningkat sangat pesat seiring 

perkembangan zaman. Hal itu mendorong setiap manusia khususnya pemilik 

perusahaan Kayon Coffee dalam memonitoring transaksi keuangan dan 

persediaan bahan. Monitoring transaksi keuangan dan persediaan bahan di Kayon 

Coffee saat ini masih menggunakan cara manual, yaitu pemilik langsung datang 

ke perusahaan setiap hari untuk monitoring transaksi keuangan dan persediaan 

bahan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem berbasis android untuk 

memudahkan pemilik dalam memonitoring transaksi keuangan dan persediaan 

bahan secara mobile dimanapun dan kapanpun.  

Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk 

telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka 

sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. [1] 

Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima 

penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah 

uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. [2]  

Bahan Baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi, 

bahan pasti menempel menjadi satu dengan barang jadi. Dalam sebuah 

perusahaan bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting, 

karena menjadi modal terjadinya proses produksi sampai hasil produksi. 

Pengelompokan bahan baku dan bahan penolong bertujuan untuk pengendalian 

bahan dan pembebanan biaya ke harga pokok produksi. Pengendalian bahan 

diprioritaskan pada bahan yang nilainya relative tinggi yaitu bahan baku. [3] 
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Saat ini telah banyak kebutuhan kebutuhan perusahaan dibantu dengan 

menggunakan smartphone android, sistem operasi berbasis linux yang dirancang 

untuk perangkat seluler layar sentuh.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya memilih judul : “Aplikasi 

Monitoring Transaksi Keuangan dan Persediaan Bahan di Kayon Coffee 

Berbasis Android” sebagai judul tugas akhir di teknik informatika Univeristas 

Muhammadiyah Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana aplikasi monitoring transaksi keuangan dan persediaan 

bahan dapat berjalan dan digunakan pemilik kayon coffe untuk 

memonitoring transaksi keuangan dan persediaan bahan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

a. Menghasilkan aplikasi monitoring transaksi keuangan dan persediaan 

bahan yang dapat digunakan pemilik perusahaan untuk memonitoring 

transaksi keuangan dan persediaan di kayon coffee . 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang akan dicakup dalam Tugas Akhir 

ini antara lain: 

a. Untuk devicenya hanya menggunakan mobile berbasis Android 

b. Aplikasi hanya bisa di akses oleh pemilik dan kasir 

c. Jaringan internet dibutuhkan 

d. Penginputan transaksi dan ketersediaan bahan baku melalui PC (kasir) 

e. Data yang digunakan merupakan data yang diambil langsung dari 

Kayon Coffee 
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1.5 Metodologi Pengerjaan 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 

sebagai berikut: 

1.5.1 Studi pustaka 

Tahap Bertujuan untuk mempelajari teor-teori dengan membaca beberapa 

buku atau referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan yang di ambil. 

Dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku, jurnal, dan artikel 

mengenai Perbankan, ataupun website yang berhubungan dengan Perbankan. 

Serta memperdalam pemahaman web service tentang sistem operasi mobile yang 

di gunakan. 

1.5.2 Analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

study lapangan untuk mengetahui sistem pendataan. Studi lapangan ini di lakukan 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Dengan melakukan identifikasi 

masalah maka kita nantinya bisa menentukan latar belakang masalah yang 

menjelaskan situasi dan hal-hal yang menyangkut bidang yang akan di teliti. 

Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan di teliti secara tepat. 

Kemudian melakukan pengumpulan data tersebut. 

1.5.3 Perancangan sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep dasar-dasarnya kemudian 

dilakukan perancangan terhadap konsep tersebut. Analisa yang di lakukan adalah 

yang berhubungan dengan konsep-konsep awal tersebut. Pada aplikasi ini 

nantinya menggunakan platform Android yang akan ada di setiap smartphone 

berbasis Android. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Aplikasi ini di install pada smartphone berbasis Android yang 

mendukung, kemudian aplikasi bisa langsung di gunakan, tanpa harus 

menambahkan aplikasi pendukung lainya. 
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1.5.5 Evaluasi Sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasi dengan 

cara melakukan survey atau memberikan aplikasi tersebut pada para user untuk di 

gunakan dan memberikan hasil kalkulasinya. 

1.5.6 Pengujian 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan di 

upload ke web service sudah benar. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

Verify/Compile program yang telah dibuat.  

1. Aplikasi mendapatkan data untuk selanjutnya dikirimkan ke web 

service. 

2. Web service mengirimkan data pada database. 

3. Database diakses oleh web.  

4. Monitoring dilakukan melalui android. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengenalan Android, dan web service. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem aplikasi 

monitoring transaksi keuangan dan bahan baku di kayon coffee berbasis android. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 


