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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan Perusahaan akan penyajian informasi yang semakin cepat dan 

akurat semakin dibutuhkan. Meningkatnya kebutuhan dan adanya kemajuan 

teknologi informasi inilah yang membawa Perusahaan dapat memanfaatkannya 

secara maksimal. Penerapan kemajuan teknologi informasi ini salah satunya dapat 

ditunjukan dengan Aplikasi berbasis mobile.  

Perangkat mobile atau sering disebut dengan Hand Phone (HP) yang 

awalnya merupakan barang mewah, pada saat ini penggunaannya sudah sampai ke 

semua kalangan, baik atas, menengah, maupun bawah di semua wilayah khususnya 

di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Sehingga tidak salah jika handphone 

menjadi salah satu kebutuhan primer manusia, sebab dilihat dari manfaat dan 

penggunaan handphone yang sangat vital untuk kelancaran berkomunikasi baik 

kebutuhan pribadi maupun kebutuhan kerja.  

Saat ini handphone juga dapat menjadi sumber informasi dengan 

berkembangnya teknologi smartphone. Smartphone memungkinkan penggunanya 

untuk menikmati berbagai fitur yang tidak dapat dinikmati dengan baik oleh 

pengguna handphone biasa. Salah satunya akses internet yang dapat dinikmati lebih 

baik karena smartphone mampu mengakses internet lebih cepat. Sistem operasi dari 

perangkat smartphoneyang banyak digunakan oleh banyak masyarakat antara lain 

adalah IOS, Android, Blackberry, dan Windows Phone.  

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuhseperti telepon pintar dan komputer tablet. Android 

awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial dari Google, 

yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi 

pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance, 

konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan 

telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. 

Aplikasi MOLS (Merchant Online System) merupakan suatu Aplikasi yang 
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dikelola oleh PT Bank BNI Unit CNM ( Card And Merchnat ) untuk memberikan 

informasi detail mengenai hal yang berkaitan dengan Merchant Bank BNI di 

seluruh Indonesia.  

Aplikasi MOLS yang ada pada saat ini masih berbasis desktop sehingga 

tidak bisa di pakai di perangkat Mobile dan hanya bisa diakses ketika sedang berada 

di kantor saja, sedangkan kebutuhan pegawai pada saat ini membutuhkan akses 

informasi tentang merchant yang cepat dan dapat di akses dimana saja. Apliaksi 

MOLS desktop tersebut belum memiliki fungsi untuk menampilkan peta lokasi 

merchant. Peta lokasi merchant sangat dibutuhkan oleh pegawai untuk 

mempersingkat waku pada saat pegawai lapangan akan melakukan visit ke lokasi 

merchant.  

Dalam penelitian yang telah dilakukan saat ini, sudah ada beberapa 

pemanfaatan peta pada aplikasi Android salah satunya paper dengan judul 

“Aplikasi Penanda Lokasi Peta Digital Berbasis Mobile GIS Pada Smartphone 

Android”, paper tersebut berisi tentang Aplikasi yang bertujuan untuk 

mempermudah orang yang sulit untuk mengingat letak suata tempat/ lokasi dan 

rute, sehingga beberapa orang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

menemukan kembali tempat tersebut. Dengan ada Aplikasi tersebut dapat 

membantu orang untuk menemukan lokasi yang dan rute untuk menuju lokasi yang 

diinginkan dengan cepat .  

Dengan terus meningkatnya perkembangan teknologi informasi tersebut 

dan kebutuhan Pegawai akan informasi yang cepat, khususnya untuk 

mempermudah pekerjaan, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang memiliki fungsi 

sama dengan Aplikasi MOLS tetapi dimaksimalkan untuk Smartphone.  

Atas dasar itulah, maka penulis terinspirasi untuk menyusun laporan tugas 

akhir dengan judul “Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil 

Jawa Barat Berbasis Android”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka disusunlah 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mempercepat pekerjaan Pegawai Lapangan pada saat diluar 

kantor ketika akan mencari Informasi tentang Merchant ?  

2. Bagaimana mengimplementasikan suatu aplikasi yang dapat menampilkan 

Lokasi Merchnat BNI kanwil Jawa Barat dengan penggunaan mobile device ?  

3. Bagaimana cara Memetakan Lokasi Merchant Bank BNI secara mobile ?  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan pada tugas akhir ini adalah: 

1. Mempermudah pegawai yang menggunakan mobile device dalam mencari data 

Merchant pada saat berada di lapangan.  

2. Merancang Sistem Informasi berbasis mobile android dalam menampilkan 

informasi dan lokasi Merchnat BNI Kanwil Jawa Barat .  

3. Memetakan lokasi Merchnat BNI Kanwil Jawa Barat secara akurat.  

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 



1. Penelitian ini hanya mencangkup yang berhubungan dengan proses 

menampilkan Informasi dan Lokasi Merchant BNI Kanwil Jawa Barat.  

2. Penelitian ini hanya diimplementasikan pada mobile device dengan sistem 

operasi Android.  

3. Penelitian ini akan memetakan posisi Merchant Bank BNI di Kanwil Jawa Barat 

terutama di Kota Bandung.  
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1.5 Metodologi Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk 

pembuatan aplikasi serta penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir yaitu 

dilakukan dengan cara: 

1. Studi Literatur, yaitu penelitian dan penelaahan buku acuan dan sumber 

informasi lain yang berhubungan dengan perancangan program aplikasi dan 

mengunjungi situs-situs yang memiliki informasi dan data yang ada kaitannya 

dengan topik yang dibahas. 

2. Diskusi dan Konsultasi, yaitu metode yang dilakukan dengan cara berdiskusi 

dengan pihak-pihak yang dapat memberikan saran. 

3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang dibahas atau mencatat semua data serta informasi yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

1.6 Metodologi Pembangunan Perangkat Lunak 

Didalam melakukan pengembangan sistem, penulis menggunakan 

paradigma waterfall. Metode ini  digunakan karena dalam pembangunan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil Jawa Barat berbasis 

Android, penulis sudah menyusun kebutuhan dan fungsionalitas sistem dengan 

jelas pada tahap awal pengembangan sehingga dapat meminimalisasi kesalahan 

pada tahap berikutnya. Selain itu dalam metode waterfall, dokumentasi 

pengembangan aplikasi Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil 

Jawa Barat berbasis Android dapat terorganisir dengan baik. Adapun metode 

waterfall mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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Sistem

Engineering

Maintenance

Testing

Coding

Design

Analysis

 Gambar 1.1 Metodologi pembangunan perangkat lunak 

Tahap-tahap dalam metode Waterfall : 

1. Rekayasa perangkat lunak (Software Engineering), merupakan kegiatan 

untuk menentukan software apa yang akan dibangun. 

2. Analisis perangkat lunak (Software Analysis), dilakukan dengan cara 

menganalisa kebutuhan akan fungsi-fungsi perangkat lunak yang 

dibutuhkan. Adapun fungsi-fungsi tersebut meliputi fungsi masukan, fungsi 

proses, dan fungsi keluaran. 

3. Perancangan perangkat lunak (Software Design), merupakan perancangan 

perangkat lunak yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan 

pada tahap sebelumnya. Perancangan tersebut meliputi perancangan 

struktur file, struktur menu, struktur program, format masukan (input), dan 

format keluaran (output). 

4. Implementasi perangkat lunak (Coding), yaitu kegiatan yang 

mengimplementasikan hasil dari perancangan perangkat lunak kedalam 

kode program yang dimengerti oleh bahasa mesin. 
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5. Pengujian perangkat lunak (Testing), memfokuskan pada logika internal 

dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan 

kesalahan, memeriksa apakah input sesuai dengan hasil yang diinginkan 

setelah proses. 

6. Pemeliharaan perangkat lunak (Maintenance), merupakan suatu kegiatan 

untuk memelihara perangkat lunak yang sudah dibuat, pemeliharaan 

tersebut dilakukan agar keutuhan program dapat terjaga seperti validasi 

data, update data, dan integrasi data. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang pennulis buat adalah sebgai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi 

pengumpulan data, metodologi pembangunan perangkat lunak dan 

sistematika penulisan pada aplikasi Sistem Informasi Geografis 

Merchant Bank BNI Kanwil Jawa Barat berbasis Android. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab landasan teori dijelaskan tentang teori-teori yang berkenaan 

dengan aplikasi ini, diantaranya bahasa java,  konsep database, dan 

penerapan aplikasi ke dalam database, serta integrasi dengan GPS. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini dituliskan bagian analisis sistem yang serupa dengan 

aplikasi Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil Jawa 

Barat berbasis Android, dan juga kelemahannya. Selain itu, pada bab ini 

pula terdapat hasil analisis sistem baru yang akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini berisi tentang bagaimana rancangan dibuat menjadi kode 

program dan menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Geografis 

Merchant Bank BNI Kanwil Jawa Barat berbasis Android yang sesuai 

dengan analisis dan perancangan yang telah dilakukan. Pada bab ini pula 

berisi setiap entity atau relation yang telah dibuat menjadi tabel pada 
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database, modul yang telah diimplementasikan dari UML yang telah 

dibuat sebelumnya, object/class yang telah diimplentasikan pada 

program dan setiap design interface yang telah jadi. Selain itu pada bab 

ini dijelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil Jawa Barat berbasis 

Android. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab penutup, dijelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

aplikasi Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil Jawa 

Barat berbasis Android, juga saran yang membangun agar aplikasi 

Sistem Informasi Geografis Merchant Bank BNI Kanwil Jawa Barat 

berbasis Android dapat dikembangkan lagi untuk kedepannya. 


