
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan makanan seperti halnya makanan kering contohnya 

seperti Roti terus berkembang di inovasi dari rasa dan bentuknya dan juga 

dengan perkembangan sedemikian rupa menghasilakan peningkatan disektor 

daya penjaulannya. Roti merupakan sebuah makanan berkategori makanan 

pokok akan tetapi dengan model-model yang baru sekarang ini roti bagaikan 

sebuah barang pokok lagi melainkan barang sekunder karena bisa menjadi 

sebuah kado. Dikota Kudus ada sebuah toko roti yang cukup terkenal seperi 

toko roti Salsa Bakery Kudus. 

Toko Roti Salsa Bakery Kudus merupakan salah satu sampel bisnis 

dikota Kudus yang bergerak di bidang pembutan cake atau bakery. Roti Salsa 

Bakery Kudus mempunyai ciri khas dalam aspek rasa dan bentuknya. Ciri khas 

ini memberikan sebuah nilai tersendiri dilihat dari kaca mata persaingan bisnis 

yang ada sekrang ini akan tetapi berjalanya waktu hal ini juga tidak menjamin 

bisa bertahan dengan mengkunci hal tersebut butuh sebuah solusi untuk 

peningkatan pembeliannya juga. Pembelian roti Salsa Bakery Kudus sendiri 

menggunakan sistem mulut ke mulut untuk mempromosikannya, dan juga 

dalam aspek penjualannya pihak pembeli harus datang langsung ke gerai yang 

ada di Kudus. 

Website merupakan salah satu media teknologi zaman sekarang yang 

digunakan untuk meningkatkan profile suatu prusahaan ataupun website juga 

bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan e-commerrce. Jenis dari e-

commerce sendiri ada banyak seperti e-commerce yang merujuk sebagai 

tempat jual beli yang bersifat tidak ambil untuk dalam transaksi antar penjual 

dan pembeli ataupun e-commerce yang yang bersifat mengambil keuntungan 

dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Disisi lain ada teknologi yang lebih 

efisien dalam hal penggunaannya yaitu smartphone atau mobile. 

Perkembangan mobile yang menjadikan mobile sendiri menjadi barang 



 

 

kebutuhan primer saat ini sangat bisa meningkatkan sebuah kemajuan dibidang 

pendidikan dan juga ekonomi.  

Berbicara ekonomi sudah banyak buktinya jika adanya sebuah trobosan 

memanfaatkan teknologi mobile untuk peningkatan keuntungan sebuah 

perusahaan. Peningkatan yang lain tanpa kita sadari adalah peningkatan 

pendapatan bagi mereka yang menggunakan mobile/gedget nya untuk 

berbisnis baik secara totalitas maupun sampingan. 

Melihat permasalahan yang ada dan adanya sebuah peluang untuk 

mengkombinasikan dengan teknologi diera sekarang ini maka penulis dalam 

tugas askhirnya  memberikan judulnya yaitu APLIKASI PENJUALAN DAN 

PEMESANAN ROTI SALSA BAKERY KUDUS BERBASIS WEB DAN 

MOBILE . 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil 

perumusan maslah yaitu bagaimana cara untuk membangun Aplikasi Penjualan 

Dan Pemesanan Roti Salsa Bakery Kudus Berbasis Web Dan Mobile untuk 

mempermudah pembeli untuk membeli dan memesan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian perlu adanya batasan masalah agar lebih terarah dan 

mudah dalam pembahasannya. Maka dari itu peneliti membuat batasan sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini akan membahas tentang penjualan dan pemesanan roti 

SalsaBakery Kudus. 

b. Aplikasi ini akan mengatur beberapa aspek seperti halnya laporan 

pendapatan, laporan penjualan, kelola data barang, pembeli, pengiriman 

barang. 

c. Level pengguna dalam aplikasi ini adalah Kasir, dan Pembeli. 

d. Aplikasi ini Berbasis Web dan Mobile. 



 

 

e. Aplikasi ini menggunakan API Raja Ongkir untuk menghitung ekpedisi 

barang penjualannya 

f. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian skripsi yang berjudul Aplikasi Penjualan dan 

Pemesanan Roti Salsa Bakery Kudus Berbasis Web dan Mobileadalah  

1. Kemudahan seorang pembeli dalam pemesanan dan penjualan roti Salsa 

Bakery Kudus.  

2. Memberikan kemudahan kelola data melalui smartphonedan web 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang di dapat dengan adannya penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Penulis 

1. Memiliki pengalaman dalam melakukan penelitian. 

2. Menambah wawasan tentang teknologi informasi. 

3. Mempraktikkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang di peroleh 

selama di bangku perkuliahan. 

b. Bagi Instansi 

Mambantu peningkatan penjualan dan pemesanan Roti Salsa Bakery 

Kudus. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat maka 

peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan, pencataan terhadap 

objek penelitian meliputi: 

 



 

 

1.6.1.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian, meliputi : 

a. Observasi 

Pada tahap pengamat langsung ini peneliti akan 

melakukan pengamatan langsung ke tempat penerapan sistem 

untuk mengetahui alur kegiatan di Salsa Bakery Kudus. 

b. Interview (Wawancara) 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab 

langsung denganpemilik Salsa Bakery Kudus.Yang 

berhubungan dengan penelitian serta tanya jawab langsung 

dengan  yang bersangkutan, misalnya tanya jawab mengenai 

data harga roti terkini, data pelanggan, dan bagaimana cara 

mempromosikan Salsa Bakery Kudus. 

 

1.6.1.2 Sumber Data Sekunder 

Data yang diambil secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data ini diperoleh dari buku–buku, dokumentasi, 

dan literatur–literatur. Sumber data sekunder tersebut meliputi: 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku–buku yang sesuai dengan  

tema permasalahan. Misalnya, pengumpulan teori-teori 

mengenai analisa dan desain untuk penyusunan laporan. 

b. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur–literatur dan 

dokumentasi dari internet, diktat, atau  sumber informasi lain. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Pada metodologi pengembangan sistem ini menggunakan 

metode Waterfall. Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2011) Model 

System Development Life Cycle (SDLC) air terjun (waterfall) sering 



 

 

juga disebut model sekuensial linier (squential linier) atau alur hidup 

klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan 

alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung (support).    

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 

dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini 

perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang 

fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk 

struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, 

dan prosedur pengcodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan 

perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 

desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini 

juga perlu didokumentasikan. 

c. Pembuatan kode program 

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat 

lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan 

desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

d. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik 

dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error)  dan 

memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 



 

 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketikata sudah dikirim ke user. Perubahan 

bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak 

terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan 

dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi 

tidak untuk membuat perangkat lunak baru.Namun dikarenakan 

waktu yang dimiliki tidak mencukupi untuk pelaksanaan 

pemeliharaan secara continue dan terbatasnya waktu untuk 

menyelesaikan skripsi, maka proses ini tidak di ikutsertakan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, perancangan sistem menggunakan Unifed 

Modelling Language (UML). Pembuatan perancangan aplikasi ini akan 

menggunakan pemodelan sistem yangmeliputi : 

a. Use Case Diagram 

Merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat.(Sugiarti, 2013). Tahap ini 

menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem yang akan 

dibangun seperti Kasiristrasi dengan modul pengolahan data 

transaksi donatur. 

b. Businees Use Case Diagram 

Merupakan diagram yang berfungsi sebagai penyajian fungsi 

yang disediakan organisasi tanpa membedakan antara proses manual 

ataupun terkomputerisasi. 

c. Class Diagram 

Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas – kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. (Sugiarti, 

2013).Tahap ini seperti kelas Kasiristrasi yang berkolaborasi dengan 

kelas donatur. 



 

 

d. Sequence Diagram 

Menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek.(Sugiarti, 2013).Tahap ini seperti 

Kasiristrasi mengelola data donatur. 

e. Activity Diagram 

Menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. (Sugiarti, 2013). Tahap ini seperti 

entry data, edit data, dan hapus data. 

f. Statechart Diagram 

Mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai keadaan yang 

dapat diasumsikan oleh objek dan event–event (kejadian) yang 

menyebabkan objek beralih dari satu state ke state lain.(Sugiarti, 

2013). Tahap ini seperti saat mencetak data donatur, Kasiristrasi 

harus menginput kata kunci dan menekan tombol tertentu. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran yang akan diterapkan 

dalam pembangunan Aplikasi Penjualan Dan Pemesanan Roti Salsa Bakery 

Kudus Berbasis Web Dan Mobile. 



 

 

   

Gambar 1. 1 Kerangka 

 


