
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dengan berkembangnya teknologi, sistem dikembangkan dan 

dikombinasikan dengan berbagai aspek untuk membantu manusia menyelesaikan 

sebuah pekerjaan contohnya adalah sistem informasi. Sistem informasi adalah 

gabungan dari teknologi dan sumber daya dari sebuah organisasi yang terkordinasi 

untuk mengolah data menjadi informasi sehingga mencapai sebuah tujuan tertentu. 

Sistem informasi yang baik dan tepat dapat membantu suatu organisasi untuk 

menjaga stabilitas eksistensinya. Kendala yang dialami saat ini adalah calon 

kostumer jika ingin memesanan produk harus bertemu dengan penjual secara 

langsung.Kegiatan pemesanan dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem 

informasi.  

 Pemesanan adalah kegiatan penting yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

atau pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan atau laba dan berpengaruh besar 

terhadap keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem 

informasi pemesanan yang bisa menjadi alat bantu pelaku usaha tersebut untuk 

mengelola dan mengkordinasi data pemesanan mereka agar menjadi sebuah 

informasi berkualitas yang siap diberikan kepada pimpinan selaku pengambil 

keputusan. 

Dalam kasus ini UMKM Tongkosong metalworking  merupakan sebuah 

pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang jasa pembuatan  kursi berbahan drum 

bekas yang diolah kembali sehingga menjadi barang berkualitas dan valuable, 

produk-produk yang dihasilkan yaitu: meja drum, kursi drum,sofa drum,ada juga 

kios mini kontainer dan sebagainya. Proses pembuatan produk dilakukan di 

workshop yang berada diarea load bak truk UD Karya Muda. Setelah barang 

selesai, barang dikirim ke showroom untuk memperbolehkan pelanggan melihat 

barang pesanannya serta melakukan pembayaran. Kemudian bagian pemesanan 

mencatat hasil pemesanan dan memerintahkan bagian pengiriman untuk 



 

 

 

melakukan prosedur pengiriman barang. 

Saat ini seluruh proses bisnis yang dilakukan masih konvensional terutama 

pada saat proses pembuatan laporan pemesanan. Kegiatan pembuatan laporan 

pemesanan pada UMKM Tongkosong metalworking membutuhkan waktu yang 

lama. Banyaknya data transaksi pemesanan, data transaksi pemesanan masih 

dicatat dibuku dan nota yang menyebabkan data pemesanan yang mudah 

dimanipulasi oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Sulitnya pencarian data 

barang keluar dan barang masuk memberikan dampak yang cukup besar dalam 

kegiatan pembuatan laporan pemesanan. Dengan adanya kendala yang dihadapi 

pelaku ini, maka informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat. 

Teknologi komputer dapat membantu pembuatan informasi yang akurat. 

Internet adalah sebuah teknologi komputer yang menghubungkan satu pengguna 

dengan pengguna lainnya diseluruh dunia. Internet dapat memberikan akses untuk 

masuk ke dalam sebuah website. Website adalah teknologi berbasis multimedia 

yang menyediakan informasi- informasi kepada para pengguna dan mudah untuk 

digunakan. Dengan mengoptimalkan teknologi komputer yang telah tersedia, maka 

peneliti berupaya membuat rancangan sistem berbasis website. 

Berdasarkan permasalahan yang ada,UMKM Tongkosong metalworking 

membutuhkan sebuah sistem informasi pemesanan untuk mendokumentasi, 

menyimpan dan mengintegrasi data kegiatan keuangan terutama di bagian 

pemesanan.  

Sistem yang dibuat memiliki fitur untuk pembuatan laporan pemesanan, 

stok barang dan pelanggan yang menggunakan bahasa pemrograman PHP 

danMySQL sebagai Database Management System (DBMS) untuk penyimpanan 

data-data kegiatan pemesanan usaha tersebut. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

antara lain: 

1. Bagaimana membangun dan merancang suatu sistem untuk mengelola data 

pemesanan dalam pemesanan usaha sofa drum unik pada pelaku umkm 

Tongkosong metalworking   berbasis web. 

2. Bagaimana mengimplementasikan bahasa pemograman PHP dan database 

MySQL untuk mendukung pembuatan sistem pengelola data keuangan usaha 

sofa drum unik berbasis web.  

1.2. Batasan Masalah  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah,maka perlu adanya 

pembatasan pada pembahasan Rancang Bangun Aplikasi Pemesananan Sofa Drum 

Unik Pada Pelaku UMKM Tongkosong metalworking  Berbasis Web,yang antara 

lain sebagai berikut: 

a) Dalam penyusunan laporan menggunakan metode Waterfall. 

b) Sistem yang dibangun berbasis web. 

c) Dalam pembangunan sistem dilakukan pada bidang pemesanan kursi 

drum pelaku umkm Tongkosong metalworking. 

1.3. Tujuan Penelitian  

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, adapun tujuan dari 

perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun aplikasi pemesanan usaha sofa drum unik pada 

umkm Tongkosong metalworking    berbasis web. 

2. Mengimplementasikan bahasa pemograman PHP dan database MySQL untuk 

untuk mendukung pembuatan sistem pemesanan usaha sofa drum unikberbasis 

web. 

3. Memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program sarjana Teknik 

Informatika Universitas Muria Kudus(UMK).  



 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk 

mengembangkan proses pemesanan usaha sofa drum unik pada pelaku UMKM 

Tongkosong metalworking   yang masih bersifat manual menjadi sistem pemesanan 

yang telah terkomputerisasi, sehingga meminimalisir terjadi kesalahan pencatatan 

dan perhitungan atas transaksi pemesanan. 

Selain itu memberikan kemudahan kepada administrator Tongkosong 

metalworking   untuk melakukan pengarsipan dokumen dan pembuatan laporan 

penjualan, sehingga efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pengurutan dan 

pencarian dokumen lebih maksimal jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

 

1.5. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem 

 

a. Metode Pendekatan Sistem 

Di dalam tahap pendekatan sistem terdapat langkah-langkah dasar yang 

harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut : 

 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis 

 

b. Metode Pengembangan Sistem 

 Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode model waterfall. Tahap-tahap dalam model waterfall antara lain: 

  



 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Metode Pengembangan Waterfall menurut Pressman 

 

Menurut Pressman (2010) waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software.  Fase-fase  model waterfall 

menurut referensi Pressman: 

1. Communication 

‘Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap 

untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet.’ 

2. Planning 

‘Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan 

software, termasuk rencana yang akan dilakukan.’ 

3. Modeling 

‘Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan kesebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini 

berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, 

dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan.ini akan menghasilkan dokumen yang 

disebut software requirement.’ 

 



 

 

 

4. Construction 

‘Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer.’Programmer’ akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 

software, artinya  penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki.’ 

1. Deployment 

‘Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala.’ 

‘Kelebihan dari model ini adalah selain karena pengaplikasian 

menggunakan model ini mudah, kelebihan dari model ini adalah ketika semua 

kebutuhan sistem dapat didefinisikan secara.utuh, eksplisit, dan benar di awal 

proyek, maka Software Engineering (SE) dapat berjalan dengan baik dan tanpa 

masalah. Meskipun seringkali kebutuhan sistem tidak dapat didefinisikan se-

eksplisit yang diinginkan, tetapi paling tidak, “problem”pada kebutuhan sistem di 

awal proyek lebih ekonomis dalam haluang (lebihmurah), usaha, dan waktu yang 

terbuang lebih sedikit jika dibandingkan problem yang muncul pada tahap-tahap 

selanjutnya.’ 

 


