
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangat berarti bagi semua 

kalangan dan banyak digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Komputer 

sangat memegang peranan penting , baik dalam lingkungan rumah tangga maupun 

dalam lingkungan pekerjaan. Salah satu manfaat teknologi komputer yang bias 

dirasakan dalam lingkungan kerja adlah sebagai alat bantu dalam pengolahan data 

– data yang ada di perusahaan, Lembaga ataupun instansi lainnya. Komputer 

memegang peranan penting dalam bidang teknologi informasi, salah satunya dalam 

mempercepat pengolahan data untuk pengambilan keputusan, sehingga didapat 

informasi dengan tingkat kecermatan, keakuratan dan ketepatan waktu yang baik. 

Dalam perkembangan ekonomi, Indonesia semakin baik dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih baik 5% setiap kuartal 

tahunnya. Dengan meningkatnya prediksi pertumbuhan global, maka permintaan 

akan produk – produk komoditas semakin ditingkatkan. (Kompas, 2017). 

Semakin berkembangnya teknologi turut serta membantu para pelaku usaha 

untuk memasarkan produknya secara online, sehingga dapat meningkatkan peluang 

usaha yang bias dikembangkan dengan pemanfaatan platform digital. 

Selama ini dalam proses pemesanan produk undangan, pelanggan kesulitan 

dalam menentukan pilihannya dikarenakan pelanggan kurang mengetahui 

informasi produk yang dijual dipasaran. Saat ini untuk pemasaran produk, penjual 

masih memanfaatkan brosur atau katalog dan juga dari mulut ke mulut, sehingga 

sering terjadi pelanggan yang kurang merasa puas dengan produk pesanannya  

seringkali juga trjadi keterlambatan pengiriman produk dari waktu yang sudah 

ditentuka. 

Sedangkan dari sisi penjual, bagi mereka yang kurang bisa memasarkan 

produknya atau kurang terkenal di masyarakat dapat membuat omset yang didapat 

tidak stabil dan kurang maksimal. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu system 

informasi yang dapat mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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Dari permasalahan tersebut , maka penulis mengangkat tema “Portal 

Problem Solving Pemesanan Undangan”. Dengan adanya system informasi ini 

diharapkan dapat membantu pelanggan dalam pemecahan masalahnya tentang 

kebutuhan Undangan dan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan 

omset produknya tersebut. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalahnya ialah bagaimana membangun suatu system informasi yang 

dapat membantu memberikan solusi kepada pelanggan untuk memilih undangan 

sesuai dan yang diinginkan dan turut serta dapat memajukan pihak UMKM. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan laporan ini perlu adanya Batasan masalah agar lebih 

memudahkan dalam pembahasan masalah dan agar lebih terarah, permasalahan 

yang dibatasi meliputi : 

a. Portal ini dibuat untuk membantu pelanggan dalam mengelola kebutuhan 

tentang pemesanan undangan. 

b. Untuk menghindari penipuan pedagang, pembayaran akan masuk ke rekening 

system terlebih dahulu. 

c. Adanya fitur pembatalan, membantu pelanggan untuk memilih pedagang 

sesuai keinginan. 

d. Portal ini dapat melakukan penalty kepada pedagang jika melebihi batas waktu 

yang ditentukan. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem 

informasi yang dapat memberikan solusi pemilihan undangan yang baik bagi 

pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat serta untuk 

memajukan UMKM. Memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran dan 

melakukan pemilihan pedagang yang diingkan, Aplikasi ini dipakai oleh pelanggan 

dan pihak pedagang yang sudah mendaftar ke sistem dan admin portal. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut. 
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a. Bagi penulis 

Menambah wawasan, pengetahuan tentang teknologi informasi dan juga 

menambah pengalaman dalam menganalisa dan merancang suatu sistem. 

b. Bagi Instansi 

Dengan dilakukan penelitian ini yang diharapkan dapat mempermudah 

pelanggan dan pedagang dalam menjalankan bisnis, mengurangi 

permasalahan- permasalahan yang selama ini ada serta dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan pedagang. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Agar dapat mendapatkan data yang valid, akurat dan juga relevan maka 

dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara seperti berikut. 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh melalui 

pengamatan serta pencatatan pada obyek penelitian yang diteliti. Sumber data 

primer meliputi. 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan serta pencatatan 

terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi secara langsung, contohnya 

yaitu pemesanan Undangan. 

b. Wawancara  

Teknik Pengumpulan data dengan cara tatap muka secara langsung dan 

tanya jawab dengan sumber data atau pihak-pihak yang berkepentingan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data- data yang diambil secara tidak 

langsung, data-data ini diperoleh dari buku-buku, dokumentasi, serta literatur-

literatur, meliputi. 

a. Studi Pustaka 

Mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang sama dengan tema 

permasalahan yang diangkat, contohnya dari Rekayasa Perangkat Lunak 
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Terstruktur dan Berorientasi Objek dan Pemodelan Sistem Informasi 

Berorientasi Objek dengan UML. 

b. Studi Dokumentasi 

Mengumpulkan data-data dari literatur-literatur juga dokumentasi dari 

internet, buku atau sumber informasi lainnya. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Salah satu proses terpenting dalam analisis sistem adalah proses 

pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam 

proses perancangan portal problem solving pemesanan undangan adalah metode 

Waterfall. Menurut Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2018) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa model SDLC (Software Development Life Cycle) sering disebut 

model sekuensial linier (Sequential linear) atau alur hidup klasik (Classic life 

Cycle). Model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak 

secara terurut. 

Tahapan-tahapan pada proses pengembangan sistem menggunakan 

waterfall ini adalah sebagai berikut. 

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini pada proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara 

intensif proses memspesifikasikan kebutuhan dari perangkat lunak agar 

mudah dipahami. 

b. Desain 

Proses multi langkah yang focus pada desain pembuatan program perangkat 

lunak termasuk struktur data , arsitektur perangkat lunak, represenasi 

antarmuka, dan prosedur pengkodean. 

c. Pembuatan kode program 

Pengimplementasi desain ke dalam program perangkat lunak. 

d. Pengujian 

Tahap ini pengujian focus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah di uji. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance). 
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Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat 

lunak yang sudah ada, tapi tidak membuat perangkat lunak baru.  

1.6.3. Metode Perancangan Sistem. 

Proses perancangan sistem dilakukan menggunakan bahasa pemodelan 

UML. UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu standar bahsa yang 

banyak digunakan di dunia industry untuk mendefinisikan requirement, membuat 

analisi dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemograman berorientasi 

objek. (Rosa A.S. dan M. Shalahuddin 2018). 

Beberapa diagram grafis yang disediakan dalam UML diantaranya yaitu : 

a. Use Case Diagram 

Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sitem informasi 

dan siapa saja yang berhak menggunakan. 

b. Class Diagram 

Diagram kelas atau Class Diagram menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. 

c. Sequence Diagram 

Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan watu hidup objek dan message yang 

dikirimkandan diterima antar objek. 

d. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow(aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. 

e. Statechart Diagram 

Sequnce Diagram menggambarkan perubahan status atau transisi status 

dari sebuah mesin atau sistem atau objek. 
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1.7. Kerangka Teori 

Kerangka teori menjelaskan tentang alur logika yang berjalan pada sebuah 

penelitian yang meliputi : 

a. Problems  

Berisi tentang permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis. 

b. Approach: 

Berisi solusi dan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian. 

c. Software Development 

Berisi proses pengembangan software yang digunakan. 

d. Software implementation: 

Penerapan software ke target yang dipilih penulis. 

e. Software measurement: 

Seberapa jauh software terbukti bermanfaat. 

f. Result: 

Bagian yang menyimpulkan seluruh proses penelitian dan pengukuran yang 

dilakukan penulis. 

Berikut kerangka pemikiran dari Portal Problem Solving Pemesanan 

Undangan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

• Sulit menentukan perkiraan budget sesuai 

kebutuhan  

• Pemesanan Undangan yang tidak tepat 

waktu 

• Penjual yang kurang mempromosikan jasa 

pembuatan undangan 

Problems :  

• Informasi yang dihasilkan relevan 

• Kemudahan dalam pengiriman yang tepat 

waktu 

• Memberikan kemudahan untuk 

pengenalan produk undangan  

Membuat aplikasi yang 

mampu memecahkan 

masalah untuk kebutuhan 

pelanggan 

Metode RPL : Waterfall 

Perancangan : UML 

Software : Sublime 3 , Xampp 

Coding : PHP 

 

Opportunity : 

s 

Approach :  

Software Development :  

s 

Portal Problem Solving Pemesanan 

Undangan 

Result : 

: s 

Perancangan akan di implementasikan 

di UMKM kabupaten Kudus 

Software Implementasi : 

s 
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