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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Penghobi burung di Indonesia berkembang semakin pesat, ditandai dengan 

banyaknya lomba burung berkicau yang digelar di berbagai daerah. Salah satu 

jenis burung yang jadi primadona sebagai peliharaan adalah lovebird. Lovebird 

(Agapornis) merupakan salah satu dari sembilan spesies dari genus agapornis, 

asal mula kata berasal dari negara Yunani Agape yang berarti cinta dan Ornis 

yang berarti burung. Lovebird merupakan burung impor yang berasal dari Afrika 

dan Madagaskar. Burung ini merupakan tipe burung yang monogamy atau setia 

pada pasangan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa spesies yang dibiakkan 

sebagai hewan peliharaan dengan berbagai warna yang cantik merupakan hasil 

persilangan yang slektif di peternakan burung. Para peternak burungpun tidak 

mau ketinggalan untuk berlomba-lomba menjual hasil breedingnya. Kadilangu 

Bird Farm adalah salah satu peternakan burung lovebird yang berada di desa 

Kadilangu Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Kadilangu Bird 

Farm menjual jenis burung lovebird olive sejumlah 6 pasang dengan harga Rp. 

700.000/ekor, pastal hijau sejumlah 4 pasang dengan harga Rp. 250.000/ekor, 

kobal sejumlah 7 pasang dengan harga Rp. 350.000/ekor, biola sejumlah 8 pasang 

dengan harga Rp. 40.000.000/ekor, ewing sejumlah 4 pasang dengan harga Rp. 

2.500.000/ekor, betmen sejumlah 4 pasang dengan harga Rp. 900.000/ekor, 

paskun sejumlah 8 pasang dengan harga Rp. 200.000/ekor, mangsi sejumlah 5 

pasang dengan harga Rp. 400.000/ekor, albino MM sejumlah 4 pasang dengan 

harga Rp. 900.000/ekor. Total penjualan mencapai 50 pasang jenis burung 

lovebird dengan rata-rata penjualan Rp. 6.000.000/ekor.  

Lovebird siap kawin adalah yang berusia 8 Bulan. Telur lovebird menetas 

sekitar 21 hari, kemudian setelah menetas berumur 2 minggu anak lovebird harus 

di spet. Setelah umur kurang lebih 1 bulan burung lovebird siap dijual, biasanya 

customer dating langsung ke peternak lalu memilih burung yang di inginkan. 

Dalam melakukan kegiatan jual beli, usaha kadilangu bird farm masih 

mengandalkan cara promosi dari mulut ke mulut. Pemasaran hanya berkisar di 
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wilayah Trangkil dan sekitarnya, penjualan dimulai dari pukul 08.00 sampai 

dengan 16.00 WIB. 

Alasan yang membuat para penghobi tertarik untuk membeli burung 

lovebird karena burung tersebut memiliki daya tarik tersendiri yaitu faktor dari 

suara kemudian warna dari tiap-tiap jenisnya beraneka ragam, lovebird pada 

umumnya dapat berumur 10 sampai 15 tahun. Lovebird termasuk burung kecil 

dengan ukuran maksimalnya 13-17 cm dan berat badan mencapai 40-60 gram. 

Lovebird adalah burung terkecil dari keluarga betet. Lovebird memiliki tubuh 

kompak, ekor pendek berujung tumpul, paruh tajam. 

Bagi calon customer yang berada diluar wilayah Pati tidak bisa mengetahui 

adanya kadilangu bird farm karena untuk membeli burung lovebird, biasanya 

calon pembeli langsung datang ke peternak. Pada umumnya calon pembeli dari 

luar kota atau provinsi melakukan pemesanan maupun pembelian satu atau dua 

hari perjalanan. Hal ini justru membuang-buang waktu dan tenaga khususnya 

kepada calon pembeli yang bertempat tinggal jauh dari peternak. Pada umumnya 

calon pembeli yang memiliki aktivitas sangat sibuk, tidak ada waktu untuk 

melakukan pembelian. Sedangkan bagi peternak hal ini justru dapat beresiko 

kehilangan pelanggannya. Adapun biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh 

pembeli lebih besar dikarenakan pembeli harus datang langsung ke tempat untuk 

melakukan transaksi dan transaksi belum tentu terjadi dikarenakan pembeli 

setelah mengetahui burung yang dijual menjadi tidak berminat sehingga 

pemasaran burung kurang maksimal. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penjualan burung 

online dapat dijadikan sebagai solusi efektif dalam membantu usaha penjualan 

burung lovebird untuk melakukan perluasan pasar dan meningkatkan jumlah 

penjualan. Untuk menerapkan sistem tersebut, penulis mengajukan pemecahan 

masalah dengan membuat sebuah Sistem Informasi Penjualan Burung Online 

Berbasis Web.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah pada kadilangu bird farm yang telah 

diuraikan, dengan ini merumuskan masalah yaitu: 

a. Bagaimana merancang suatu sistem informasi penjualan burung lovebird 

berbasis web pada kadilangu bird farm?  

b. Bagaimana meningkatkan penjualan burung lovebird dan pemesanan yang 

berbasis web? 

c. Bagaimana strategi pemasaran burung lovebird dan pemesanan agar dapat 

diterima di masyrakat luas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data-data penunjang informasi diperoleh dari Kadilangu Bird Farm.  

2. Burung yang disediakan hanyalah burung lovebird. 

3. Pembangunan sistem informasi penjualan burung menggunakan Berbasis 

Web dengan metode waterfall.  

4. Penyimpanan data-data penunjang menggunakan database MySQL.  

5. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan PHP dan MySQL.  

6. Pada sistem ini pembayaran burung yang sudah dipesan kemudian 

dilakukan pembayaran secara tunai melalui transfer ke nomor rekening 

pada bank yang telah ditunjuk. 

7. Untuk pengiriman burung melalui jasa khusus pengiriman burung (yessa 

cargo) dan biaya pengiriman ditanggung pihak Kadilangu Bird Farm. 

8. Sistem informasi penjualan ini melayani komplain dari customer mengenai 

pengiriman burung yang tidak sesuai dengan pemesanan. PHP dan 

MySQL.  
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1.4 Tujuan 

Tujuan Tujuan dari perancangan dan pembuatan sistem informasi berbasis 

web ini adalah: 

1. Membuat Website Sistem Informasi Kadilangu Bird Farm.  

2. Untuk menghasilkan suatu sistem penjualan burung yang menggunakan 

media web atau internet yang dapat membantu divisi marketing atau 

pemasaran dalam memasarkan burung sehingga transaksi penjualan dan 

pemesanan dapat dilakukan dengan cepat dimana saja dan kapan saja oleh 

semua kalangan masyarakat. 

3. Membantu mempermudah dan mempercepat dalam mendapatkan laporan 

yang diharapkan dan membuat database yang menyimpan data-data yang 

dibutuhkan dalam transaksi. 

4. Untuk mempromosikan atau lebih memperkenalkan Kadilangu Bird Farm 

kepada semua kalangan masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan 

pemasaran dengan tujuan dapat meningkatkan penjualan burung lovebird. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Memberikan media informasi kepada para customer yang ingin membeli 

burung lovebird.  

2. Dapat digunakan sebagai penginputan data dan harga burung.  

3. Proses pemasaran dan promosi menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Tempat atau sarana untuk melakukan promosi menjadi lebih luas dan 

hampir tidak terbatas.  

5. Informasi yang diberikan ke pelanggan menjadi up to date. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 

cara untuk mengumpulkan data, antara lain : 

a. Studi Lapangan 

Salah Salah satu proses kegiatan untuk memperoleh data yaitu 

dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan melakukan 

kegiatan wawancara. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk 

mendapatkan data dari responden.  

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik Kadilangu Bird 

Farm untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

yang berkaitan dengan penelitian secara lisan. Bahan pertanyaan antara 

lain mengenai sistem penjualan burung lovebird. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku, referensi serta situs-situs penyedia 

layanan yang berhubungan dengan sistem informasi penjualan burung 

online. 

c. Study Dokumentasi 

Studi dokumentasi diambil dari Kadilangu Bird Farm untuk 

mendapatkan data-data terkait penjualan lovebird sebagai bahan acuan 

pembuatan laporan skripsi dengan cara mempelajari dan mengamati serta 

menganalisis berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang sudah ada yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pada metodologi pengembangan sistem, konsep yang akan diterapkan pada 

Sistem Informasi Penjualan Burung Online ini adalah menggunakan metode 

Waterfall. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup sistem secara terurut, 

meliputi (Sukamto & Shalahuddin, 2013) : 
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a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis harus mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk perancangan sistem informasi penjualan burung online. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan yang intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh user. 

Pengumpulan kebutuhan berupa data input, proses yang terjadi, output 

yang diharapkan dengan melakukan wawancara serta observasi. 

b. Desain 

Desain pembuatan program perangkat lunak temasuk struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka dan prosedur 

pengkodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. 

c. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain 

yang telah dibuat pada tahap desain. 

d. Pengujian  

Fungsi pengujian adalah untuk memastikan bagaimana hasil akhir 

sistem informasi penjualan burung online untuk pengguna sistem. 

 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada metode perancangan sistem menggunakan bahasa pemodelan Unified 

Modelling Language (UML). Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan 

menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. UML muncul karena 

adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikan, menggambarkan, 

membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. (Sukamto & 

Shalahuddin, 2013). 

Diagram merupakan penjelasan secara grafis mengenai elemen-elemen 

dalam sistem. Untuk membuat model, UML menyediakan beberapa diagram 
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visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam system. Beberapa diagram grafis 

yang disediakan dalam UML diantaranya yaitu : 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram mendeskripsikan interaksi antara satu atau 

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, 

use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu. 

b. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use 

case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang 

dikirim dan diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar 

diagram sekuen maka harus diketahui objek-objek yang terlihat dalam 

sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang 

diinstansikan menjadi objek itu. 

d. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktifitas menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, jadi aktifitas yang  dapat dilakukan oleh sistem. 

e. Statechart Diagram 

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan 

perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. 

Jika diagram sekuen digunakan untuk interaksi antar objek, maka 

statechart diagram digunakan untuk interaksi di dalam sebuah objek. 

Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu graf berarah.  
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Permasalahan 

Pengembangan Sistem 

Perancangan 

menggunakan 

UML (Use 

Case, Diagram 

Aktivitas, 

Diagram 

sequence) 

 

Notepad++ 

 Dreamweaver 

Xampp 

Implementasi 

Kadilangu Bird Farm 

Dalam melakukan kegiatan 

penjualan, usaha Kadilangu 

Bird Farm masih 

mengandalkan cara manual 

yaitu promosi dari mulut ke 

mulut, belum adanya sistem 

informasi dalam penjualan 

burung lovebird  secara online, 

sehingga pemasaran burung 

kurang maksimal. 

Peluang 

Dengan adanya suatu sistem 

informasi penjualan burung 

lovebird yang menggunakan 

media web atau internet yang 

dapat membantu divisi marketing 

atau pemasaran dalam 

memasarkan burung sehingga 

transaksi penjualan dan 

pemesanan dapat dilakukan 

dengan cepat dimana saja dan 

kapan saja oleh semua kalangan 

masyarakat. 

 

Pendekatan 

Mengumpul

kan data dan 

informasi 

mengenai 

sistem 

informasi 

penjualan 

burung 

 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

dalam 

penjualan 

burung 

 

Hasil 

Sistem Informasi Penjualan 

Burung Online Berbasis Web 

 

Pengujian Sistem 

Pengujian White Box 

Pengujian Black Box 

Pengujian Alfa 

Pengujian User Acceptance 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, yang meliputi: 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran 


