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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi ini, berbagai bidang dalam segala aspek kehidupan 

sudah berkembang dalam bidang IT, salah satunya terdapat pada bidang bisnis. 

Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi informasi membuat pekerjaan 

semakin effisien dan fleksibel. Dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam 

persaingan. Setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. 

Salah satu caranya adalah mengembangkan konsep bisnis tersebut dalam bidang 

teknologi informasi. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan sebuah konsep dalam dunia IT yang bernama Enterprise Resource 

Planning (ERP). 

Software ERP memiliki fungsi sebagai piranti lunak yang membantu 

perusahaan memetakan dan merencanakan pengelolaan berbagai sumber daya 

serta proses bisnis. Dewasa ini, ERP menjadi produk yang menjanjikan bagi 

perusahaan IT. Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang menaruh 

harapan tinggi terhadap keberadaan ERP tersebut. Mereka mengharapkan dengan 

ERP tersebut mereka mampu menggunakannya untuk menjadikan proses bisnis 

mereka menjadi lebih effisien dan fleksibel terhadap berbagai perubahan dalam 

dunia bisnis. 
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Salah satu cara pengembangan ERP tersebut adalah jika setiap pekerja 

dalam suatu perusahaan dapat mengakses ERP tersebut dari mana saja dan kapan 

saja. PT. Keysoft Indonesia sebagai perusahaan yang menjual ERP meminta 

kepada PT. Generasi Muda Gigih sebagai client untuk membuatkan ERP berbasis 

aplikasi Android. PT. Keysoft Indonesia memiliki ERP yang bernama Key 

Accounting Software. Key Accounting Software merupakan ERP yang sudah 

dijual ke berbagai perusahaan namun tidak memiliki piranti lunak yang berbasis 

Android. PT. Keysoft Indonesia ingin ERP mereka memiliki fitur yaitu dapat 

dibuka dimana saja karena itu mereka meminta kepada PT. Generasi Muda Gigih 

sebagai perusahaan software house untuk membuat aplikasi ERP berbasis 

Android yang terhubung dengan ERP Key Accounting Software yang terdapat 

pada versi website. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

ERP berbasis Android yang diminta oleh PT. Keysoft Indonesia adalah 

aplikasi mobile berdasarkan ERP berbasis website PT. Keysoft Indonesia yang 

sudah ada. Alasan dari pembuatan ERP Android adalah: 

(1) ERP versi mobile lebih praktis dan mudah digunakan karena sudah 

teroptimasi untuk mobile. 

(2) ERP mobile terhubung kepada ERP website perusahaan. 

(3) ERP mobile dapat mengakses sistem database darimanapun 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, perancangan ERP berbasis aplikasi 

Android ini menggunakan Integrated Development Environment (IDE) khusus 

pengembangan aplikasi Android yaitu Android Studio. Alasan pemakaian IDE 

Android Studio tersebut adalah karena Android Studio memiliki beberapa fitur 

yang dibutuhkan saat pembuatan aplikasi yaitu: 

(1) UI Development – Dimana saat kita mengerjakan proyek, kita dapat melihat 

hasil sementara / preview project yang sedang kita kerjakan. 

(2) Layout Previewing – Kita dapat mengganti layout yang akan kita gunakan 

untuk menyesuaikan dengan device yang akan kita pakai dari smartphone 

sampai tablet. 

(3) Completion Dialog – Yang dapat digunakan untuk menampilkan berbagai 

icon dan file translation 

 ERP tersebut terhubung dengan database server namun dalam pengujian, 

menggunakan database lokal sementara. Beberapa spesifikasi yang terdapat pada 

aplikasi ERP tersebut adalah: 

(1) Spesifikasi piranti keras: 

- Memiliki koneksi jaringan, jika tidak hanya dapat mengakses database 

lokal  

- Diakses melalui SmartPhone. 

(2) Spesifikasi piranti lunak: 
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- Minimal SDK Ver 17 atau Android 4.2 yaitu JELLY_BEAN_MR1  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: Pembuatan ERP berbasis aplikasi 

Android sesuai dengan permintaan yang diberikan oleh client berdasarkan ERP 

website yang dimilikinya. 

 

1.5 Metodologi Magang 

Metodologi yang digunakan dalam perancangan piranti lunak ERP 

berbasis Android ini adalah metode Agile, yaitu sebuah metodologi yang 

digunakan sebagai pengembangan piranti lunak yang bersifat cepat dan mudah 

beradaptasi. Permodelan Agile sangat cocok dalam pembuatan aplikasi ERP ini 

permodelan Agile membuat piranti lunak yang dapat di customized selama proses 

pembuatan suatu piranti lunak dimana kebutuhan aplikasi ERP yang diminta oleh 

client dapat berubah sewaktu-waktu. Jenis Agile yang digunakan adalah Kanban.  

 

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

Kegiatan magang dimulai dari bulan September 2017 hingga Februari 

2018. Jam kerja yang telah ditetapkan adalah 20 jam selama seminggu. Kegiatan 

magang dilakukan pada waktu luang diluar kegiatan perkuliahan. Kegiatan 

magang dilakukan di PT. Generasi Muda Gigih yang beralamatkan di Ruko Bidex 

Blok I No.1 BSD, Tangerang Selatan, Indonesia.   
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

serta pembatasan masalah dari aplikasi yang akan dibuat, tujuan 

dari pembangunan aplikasi metodologi pengembangan sistem 

dalam program magang dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori serta konsep apa saja yang digunakan 

sebagai landasan dalam perancangan dan pembangunan aplikasi. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. GENERASI MUDA GIGIH DAN 

PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari tempat magang 

PT. Generasi Muda Gigih serta perusahaan klien yang 

menggunakan jasa perusahaan PT. Generasi Muda Gigih 
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi aplikasi berupa 

screenshots, beserta tahapan pengujian ERP tersebut. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembangunan 

aplikasi ERP yang mencakup hal-hal yang telah berhasil atau 

belum berhasil dilaksanakan. Saran-saran juga ada pada bab ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


