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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang masalah yang menjadi latar belakang, 

tujuan, manfaat pembuatan tugas akhir ini, serta menjelaskan batasan dalam ruang 

lingkup, metodologi yang digunakan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi semakin pesat tentu membuat manusia 

memikirkan bagaimana membuat sesuatu yang rumit menjadi praktis. Banyak 

orang yang ingin segala sesuatu di Internet dan masih belum menemukan hasil yang 

sesuai, salah satunya adalah mencari suatu jasa servis rumah. Dari survei terhadap 

30 orang responden terdapat 57% orang mengalami kesulitan mencari jasa servis 

rumah karena kurangnya informasi dan 47% orang mengatakan bahwa jasa servis 

rumah yang pernah digunakan kurang berkualitas. 

Aplikasi pencari jasa sudah ada banyak namun pada tugas akhir ini di 

fokuskan pada jasa servis rumah. Terdapat beberapa media untuk pencarian jasa 

servis rumah, umumnya menghubungkan pencari jasa dan penyedia jasa melalui 

situs atau aplikasi dengan teknologi Internet. Namun bedasarkan statistika dari 

Kominfo, pengguna Internet yang berprofesi tukang / pedagang / buruh sebesar 

15,3% (“Data & Statistik KOMINFO | Cari Dokumen,” 2016). Jumlah penduduk 

di Indonesia yang telah mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 

143 juta orang menggunakan Internet menurut laporan teranyar Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2017). Maka dapat disimpulkan 

bahwa pengguna Internet khususnya yang berprofesi tukang / pedagang / buruh 

sekitar 21,4 juta orang. Sedangkan menurut Badan Statistik pada tahun 2017, 
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jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh / pegawai / karyawan 

adalah 48.047.068 sehingga diperkirakan sekitar 27 juta buruh / tukang yang belum 

menggunakan Internet. 

Sebelum teknologi Internet masuk ke Indonesia, sudah ada sms yang 

digunakan sebagai sarana komunikasi. Karena lebih dulu masuk, maka 

diperkirakan bahwa pengguna sms lebih banyak daripada pengguna Internet. Oleh 

karena itu, penelitian ini mengajukan SMS Gateway untuk menjembatani 

komunikasi dari aplikasi ke penyedia jasa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat aplikasi pemesanan jasa servis rumah menggunakan 

SMS Gateway? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Aplikasi ini membantu komunikasi antar penyedia jasa dan pencari jasa 

khususnya bagian jasa servis rumah. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

1. Bagi Penyedia 

Membantu menemukan pelanggan dengan memanfaatkan sistem SMS 

Gateway. 

2. Bagi User  

Memudahkan menemukan jasa servis rumah melalui aplikasi. 
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3. Bagi Kontribusi Akademik 

Mengimplementasikan teknologi dengan SMS Gateway untuk 

menjembatani penyedia dan pencari jasa. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian pada Tugas Akhir ini adalah: 

1. Aplikasi digunakan oleh pencari jasa untuk meminta penawaran 

(enqueries) jasa servis rumah dan review penyedia jasa. 

2. Aplikasi menggunakan SMS Gateway untuk berkomunikasi dengan 

penyedia jasa. Penyedia jasa menerima dan merespon enqueries. 

3. Jasa servis rumah yang diberikan dalam aplikasi ini berupa tukang 

renovasi, tukang AC, dan pemasangan CCTV. 

4. Data penyedia jasa berupa nama, tipe servis yang dimiliki, nomor 

telefon, dan harga dasar penyedia jasa.  

5. Data enqueries adalah waktu survei dan waktu kerja, lokasi, dan 

deskripsi. 

6. Pembayaran sebuah transaksi tidak termasuk dalam ruang lingkup 

aplikasi. 

7. Aplikasi yang dibuat berbasis Android menggunakan Android studio. 

8. Sistem SMS Gateway menggunakan Zenziva. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi pelaksanan tugas akhir dilaksanakan dengan tahapan berikut: 
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a. Studi Literatur 

Pada fase ini peneliti mempelajari tentang penggunaan SMS Gateway 

dan bagaimana menyambungkannya ke dalam suatu aplikasi. 

b. Analisis  

Pada fase ini peneliti melakukan riset mengenai kebutuhan-kebutuhan 

sistem yang diperlukan untuk menyelesaikan aplikasi jasa servis rumah. 

c. Desain 

Pada fase ini peneliti merancang aplikasi mulai dari basis data, sistem 

dan desain dari aplikasi. 

d. Implementasi 

Pada fase ini hasil desain yang telah ditentukan dikerjakan oleh peneliti.  

e. Pengujian 

Pada fase ini peneliti mencoba aplikasi yang telah dibuat apakah 

memudahkan komunikasi penyedia jasa dengan pengguna aplikasi 

apakah masih ada bug atau tidak. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penulisan laporan tugas akhir rancang bangun sistem ini, disusun 

dalam enam bab dengan detail sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan dan sistematika 

penulisan rancang bangun sistem ini. 
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BAB II Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar dalam penelitian ini. 

BAB III Analisis dan Design 

Analisis dan Desain membahas mengenai kebutuhan jasa apa saja dan 

tampilan yang tepat untuk bisa diterapkan di aplikasi. 

BAB IV Implementasi 

Pada bab ini menjelaskan tentang penerapan analisis dan desain yang sesuai 

untuk di terapkan di aplikasi. 

BAB V Pengujian 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Merangkum tentang kesimpulan dan saran hasil kerja rancang bangun untuk 

aplikasi yang diterapkan.


