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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi informasi di dunia saat ini telah mengalami perubahan secara pesat. 

Hal yang paling menonjol dalam perkembangan teknologi infromasi dan 

komunikasi adalah hadirnya teknologi baru yaitu berupa jaringan komputer yang 

terhubung ke seluruh dunia, yaitu internet. Di masa lalu, aktivitas perdangangan 

dilakukan melalui dengan menawar langsung barang yang akan dibeli, tapi 

pertumbuhan drastis dari internet dapat mengubah paradigma. Melalui internet, 

pedagang dapat menawarkan produknya secara online kepada pembeli tanpa 

bertatap muka. E-commerce mengizinkan penjual untuk menjual produk secara 

online. 

 Di Indonesia, fashion semakin berkembang pesat, khususnya untuk para 

muslimah, fashion muslimah yang dahulu berbeda dengan yang sekarang, apalagi 

wanita muslimah yang dahulu terkesan biasa saja dan kini muncul sebagai 

trendsetter bahkan sampai dunia. Dengan berkembangnya tren fashion islam masa 

kini, wanita dapat mengadopsi beberapa gaya modern, seperti jilbab yang dahulu 

hanya berfungki sebagai penutup aurat wanita kini bertambah fungsinya untuk 

mempercantik diri sehingga terlihat fashionable dan cantik. 

 Waydee project adalah sebuah branded yang bergerak dalam bidang penjualan 

di Kota Kudus yang menjual beberapa jenis jilbab, seperti pashmina dan segiempat. 

Namun, proses bisnis yang dilakukan saat ini masih dilakukan secara manua l 

dimana konsumen melihat dan memilih jilbab yang diinginkan melalui instagram, 

lalu melakukan pemesanan kepada admin melalui whatsapp dan melakukan 

transaksi pembayaran yang bersamaan pada saat cash on delivery yang telah 

disepakati seelumnya. Untuk pengelolaan data penjualan yang dilakukan oleh 

owner pun masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan buku catatan 

penjualan. dan semakin banyak transaksi penjualan yang dilakukan maka menjadi 

penyebab sulitnya rekapitulasi data dan pembuatan laporan data penjualan. 

 Melihat perkembangan teknologi tersebut, maka permasalahan yang terjadi 

pada penjualan jilbab dapat diatasi dengan pembuatan sistem informasi. Sistem ini 



 

 

diharapkan mampu meningkatkan dalam penjualan jilbab dan lebih mudah serta 

cepat dikenal masyarakat luas. Sehingga terciptalah sebuah ide untuk membuat 

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Produksi dan Penjualan 

Jilbab Waydee Project Kudus berbasis Web” 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil 

suatu perumusan masalah bagaimana merancang dan membangun sebuah “Sistem 

Informasi Pengelolaan Produksi dan Penjualan Jilbab Waydee Project Kudus 

Berbasis Web”. Sehingga dapat memudahkan admin dalam melakukan penjualan 

jilbab secara lebih mudah dan tepat. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya 

penyimpangan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasala han 

yaitu : 

1. Data-data yang akan dikelola pada sistem yaitu data jilbab, data produksi 

jilbab, stock jilbab, data konsumen, data pembayaran serta laporan kegiatan. 

2. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur sharing promosi produk ke  social 

media. 

3. Output yang dihasilkan adalah laporan. 

4. Analisa dan perancangan sistem informasi penjualan jilbab pada Waydee 

Project dirancang menggunakan Unified Modelling Langauage (UML), 

database MYSQL dan bahasa pemprograman Hypertext Prepocessor (PHP). 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem informas i 

penjualan jilbab pada waydee project berbasis web yang mampu memproses 

seluruh data penjualan serta pengelolaannya. 
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1.5. Manfaat 

a. Bagi Individu 

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang di dapatkan selama pendidikan di 

Perguruan Tinggi. 

2. Menambah pengalaman maupun pengetahuan dalam merancang dan 

membangun suatu sistem informasi. 

b. Bagi Akademis 

1. Dapat menambah referensi mengenai aplikasi web, khususnya bagi 

mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir dengan materi yang sama.  

2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik, seperti mengetahui 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh di 

bngku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya.  

c. Bagi Instansi 

 Sebagai bahan masukan mengenai sistem informasi penjualan scarf 

pada waydee project kudus berbasis web sehingga lebih mudah dikenal 

masyarakat luas serta dapat meningkatkan jumlah konsumen tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data yang lebih akurat, relevan, dan valid maka 

penulis menggunakan data dengan cara :  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instans i 

baik melalui tanya jawab, pengamatan langsung maupun pencatatan 

terhadap obyek penelitian. Sumber data primer dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka atau tanya jawab secara langsung 

dengan sumber data atau pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penilitian. Misalnya dengan owner waydee project. 

  



 

 

b. Observasi  

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

peristiwa yang terjadi secara langsung. Misalnya, penulis mencari data-

data jilbab yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung 

dari objek penelitian. Data ini diperoleh dari buku, dokumentasi, dan 

literatur-literatur, meliputi :  

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema 

permasalahan. Misalnya, pengumpulan teori-teori mengenai analisa 

dan desain untuk penyusunan skripsi. 

b. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literature- literature dan dokumentasi dari 

internet, buku ataupun sumber infromasi lainnya. Studi dokumentas i 

penelitian ini adalah meminta data pembeli dari owner waydee project. 

Misalnya mengenai struktur organisasi, data pembeli dan lain-lainnya. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan 

menggunakan model air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensia l 

linier (sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Metode 

pengembangan sistem merupakan proses mengembangkan atau mengubah 

suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode atau 

model-model yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem 

perangkat lunak sebelumnya dengan memiliki alur hidup perangkat lunak 

secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, dan tahap pemeliharaan. (Rosa A, 2013) 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan 

diantaranya yaitu : 

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak, yaitu proses pengumpulan 

kebutuhan dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan 
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perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. 

2. Desain, yaitu proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan 

program perangkat lunak termasuk struktur data arsitektur perangkat 

lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 

tahap selanjutnya. 

3. Pembuatan Kode Program, deain harus ditranslasikan kedalam program 

perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai 

dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian, pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagias sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memeastikan keluar 

yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintance), tidak menutup 

kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah 

dikirimkan 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 

tempat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikas i 

untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

perangkat lunak baru. 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Menurut Nugroho (2009) menyatakan Unified Modelling Language 

(UML) adalah Metodologi kolaborasi antara metoda-metoda Booch, OMT 

(Object Modellinh Technique), serta OOSE (Object Oriented Software 

Enggineering) dan beberapa metoda lainnya, merupakan metodologi yang 

paling sering digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan 

metodologi berorientasi objek mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa 

“pemrograman berorientasi objek” (OOP). UML terdiri dari banyak elemen-

elemen grafis yang digabungkan membentuk diagram. Tujuan representasi 



 

 

elemen-elemen grafis ke dalam diagram untuk menyajikan beragam sudut 

pandang dari sebuah sistem berdasarkan fungsi masing-masing diagram 

tersebut.  

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modelling Language (UML) 

antara lain : 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah sebuah interaksi antara satu atau lebih actor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat.  

b. Class Diagram 

Class Diagram adalah struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas 

yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class memiliki apa yang 

disebut atribut dari metode atau operasi. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah kelakuan objek pada user case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan 

diterima antar objek. 

d. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivita s 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor.  

e. Statechart Diagram 

Statechart Diagram adalah perubahan status atau transisi status dari 

sebuah mesin atau sistem atau objek, diagram status digunakan untuk 

interaksi antar objek. Perubahan dibuat dalam suatu graf berarah. 

1.7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan gambaran alur logika yang berjalan dalam 

sebuah penelitian yang meliputi : 

a. Problems 

Berisi masalah hasil penelitian yang diangkat oleh penulis. 
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b. Approach 

Berisi solusi dan teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

penelitian. 

c. Software Development 

Berisi suatu proses pengembangan software yang akan digunakan. 

d. Software Implementation 

Menerapkan software ke target yang penulis pilih. 

e. Software Measurement 

Menerapkan pengujian seberapa jauh software terbukti bermanfaat. 

f. Result  

Begian yang menyimpulkan seluruh proses penelitian dan pengukuran yang 

dilakukan oleh penulis. 

  



 

 

Adapun kerangka pemikiran Sistem Informasi Pengelolaan Produksi dan 

Penjualan Jilbab Waydee Project Kudus berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Sistem Informasi Pengelolaan Produksi Dan 

Penjualan Jilbab Waydee Project Kudus Berbasis Web 

 

PROBLEMS 

 Sistem pembelian masih menggunakan 

aplikasi instagram dan whatsapp 

 Pembelian masih melakukan cash on 

delivery 

 Pendataan penjualan jilbab masih ditulis 

menggunakan catatan buku pembelian 

 

OPPORTUNITY 

 Masyarakat sudah terbiasa menggunakan 

web 

 Internet mudah diakses dimanapun dan 

kapanpun 

 Masyarakat dapat melakukan pembelian  

dengan lebih mudah 

APPROACH 

 Membangun sebuah aplikasi untuk pembelian jilbab sebagai 

media untuk meningkatkan pelayanan dan pembelian  

terhadap konsumen berbasis web. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Metode Perancangan : UML 

 Bahasa Pemrograman : PHP 

 Software : xampp, sublime text 

 Database : MySQL 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Software akan diimplementasikan di Waydee Project Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Testing :  menggunakan blackbox testing  

  

RESULT 

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PRODUKSI DAN 

PENJUALAN JILBAB WAYDEE PROJECT KUDUS 

BERBASIS WEB 


