
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha dalam bidang penjualan kaca sekarang ini telah terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi sehingga para para penjual pun harus mengikuti strategi 

penjualan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini, teknologi seperti sekarang 

ini tidak hanya bisa digunakan untuk sarana penjualan tetapi bisa juga untuk sarana 

promosi agar memudahkan konsumen untuk membandingkan harga barang antar 

satu penjual ke penjual yang lain.  

UD Sumber Rejeki merupakan salah satu Toko yang menjual berbagai 

macam Kaca dan Furniture Kaca. Karena belum adanya Website Penjualan dan 

Pemesanan Kaca UD Sumber Rejeki masih terpaku pada Penjualan secara 

konvensional padahal di era sekarang ini pelaku usaha harus mampu memanfaatkan 

berbagai macam potensi yang ada seperti penjualan melalui internet.  

Dari sisi Pembeli juga belum ada Website Portal yang bisa dijadikan sebagai 

Website Pembanding harga penjualan kaca, akibatnya pembeli biasanya hanya 

mengarah ke toko-toko penjualan kaca yang itu itu saja, padahal masih banyak toko 

kaca yang memberikan harga lebih murah dalam penjualan dan pemesanan kaca 

customnya. 

Banyak juga Pembeli yang sudah mengetahui ada Toko yang menawarkan 

harga dan kualitas kaca yang lebih baik tetapi masih memilih toko yang itu saja 

dikarenakan masalah jarak, pembeli sekarang lebih mementingkan kemudahan 

akses dalam membeli hal itu bisa di atasi dengan penjualan secara online karena 

pembeli tidak harus datang ke toko untuk bisa melakukan pembelian/pemesanan 

produk kaca, selain itu penjualan secara online juga dapat menambah income dan 

bisa juga dijadikan alat promosi. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada UD SUMBER REJEKI, maka 

penulis tertarik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang terdapat 

dalam perusahaan mereka dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “PORTAL 

PENJUALAN DAN PEMESANAN KACA DI KABUPATEN KUDUS”. 

Portal Penjualan Dan Pemesanan Kaca merupakan sebuah website yang 

menjual berbagai jenis kaca maupun olahan mebel dari kaca sepeti lemari 



 

 

kaca,meja kaca dll. Portal Penjualan Kaca ini terdiri dari beberapa toko kaca di 

walayah Kudus sehingga pembeli bisa membandingkan sendiri produk tersebut. 

Nantinya website Portal Penjualan dan Pemesanan Kaca tersebut bisa memberikan 

Notifikasi ke Pembeli mengenai status Pemesanan barangnya. 

Dengan membuat web tersebut maka para pelaku usaha sudah bisa 

mempromosikan kaca secara online, mempermudah transaksi dan bisa 

meningkatkan kepuasan konsumen dan berpeluang untuk menambah omset 

penjualan guna mencapai keuntungan yang maksimal. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraikan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

bagaimana merancang dan membangun “Portal Penjualan Dan Pemesanan Kaca di 

Kabupaten Kudus”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan penyimpangan masalah 

yang ada, maka penulis membatasi permasalahannya, yaitu:  

1. Sistem ini dibuat hanya untuk Toko Kaca di sekitaran wilayah Kudus 

2. Sistem hanya menyediakan layanan bagi Toko Mitra 

3. Sistem dapat menampilkan pendapatan bulanan Toko 

4. Terdapat review produk dari Custumer 

5. Sistem ini dibuat menggunakan PHP dan MySQL 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan penelitian yang ingin dicapai dari pembuatan website  

pemasaran “PORTAL PENJUALAN DAN PEMESANAN KACA” adalah sebagai 

berikut:  

1. Menyediakan website sebagai sarana promosi, penjualan serta pemesanan 

secara online    

2. Sebagai media transaksi dengan pihak customer. 

 

 

 

 



 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Penulis 

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan atau 

di luar perkuliahan. 

2. Mendapatkan ilmu baru tentang penelitian dari studi kasus yang belum 

pernah didapat dalam perkuliahan. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan tentang teknologi informasi dan 

juga menambah pengalaman dalam menganalisa dan merancang suatu 

sistem. 

1.5.2 Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penerapan yang didapat 

mahasiswa dalam menguasai ilmu baik yang berupa terori maupun 

prakteknya. 

2. Acuan penilaian untuk mahasiswa serta dijadikan bahan evaluasi 

pembelajaran untuk periode berikutnya. 

3. Membekali kemampuan dasar dalam menangani masalah atau suatu 

projek yang akan didapatkan setelah lulus nantinya. 

1.5.3 Bagi Instansi 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu Toko-toko 

kaca di wilayah Kabupaten Kudus untuk berjualan secara online. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid (sahih) dan 

reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1. Sumber Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari instansi baik meliputi 

pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi : 

1. Wawancara 

Melalui metode wawancara atau tanya jawab langsung dengan sumber 

data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 



 

 

2. Observasi 

Selain menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, 

penulis juga menggunakan metode observasi yaitu pengumpulan data 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala/peristiwa yang 

diselidiki pada objek penelitian secara langsung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat media perantara 

atau tidak langsung yang meliputi dari buku, dokumentasi dan literatur–

literatur yang dipublikasikan secara umum meliputi: 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku dan informasi yang 

berkaitan dengan tema sebagai bahan referensi untuk penelitian yang 

dilakukan. 

2. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari dokumentasi internet dan data dari literatur-

literatur serta sumber informasi lain yang mendukung studi kasus 

yang diteliti. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan sistem merupakan salah satu proses terpenting 

dalamanalisa sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

perancangan sistem manajemen distribusi adalah dengan menggunakan metode 

Waterfall. Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2018), model air terjun 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 

dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support). 

Dalam pengembangan metode Waterfall terdapat beberapa tahapan dari 

pengembangan sistem, yaitu: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mespesifikasikan kebtuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 



 

 

2. Desain Sistem 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang focus 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. Desain perangkat lunak yang 

dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

3. Pengkodean 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil 

dari tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian Program 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik 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. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)  

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bias terjadi karena 

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau 

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ahap 

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 tahap 

ini tidak dilaksanakan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Menurut Rosa A S dan Shalahuddin (2018), United Modeling Language 

(UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 



 

 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modeling Language (UML) antara 

lain: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. 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 sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fung-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinidian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan 

dan diterima antar objek. Menggambar diagram sequence haris diketahui 

objk-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode 

yang dimiliki kelas yang diinstanisasi menjadi objek itu. 

4. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Secara grafis activity diagram menggambarkan aktivitas dari sebuah 

sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor. 

5. Statechart Diagram 

Statechart diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status 

atau transisi status dari sebuah sistem atau objek. Jika sequence diagram 

digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek maka state 

diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi di dalam sebuah 

objek. 



 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Portal Penjualan dan Pemesanan Kaca di 

Kabupaten Kudus 

PROBLEMS 

•Pembeli yang harus datang ke Toko untuk 

melakukan pembelian kaca 

•Masih minimnya media Promosi dalam 

Penjualan kaca 

•Belum adanya Web Penjualan/Pemesana Kaca 

yang bisa dijadikan sebagai harga pembanding 

dari produk kaca tersebut 

•Belum adanya Web Pemesanan Kaca yang 

memberikan Notifikasi mengenai Status 

Pemesanan Barang 

OPPORTUNITY 

• Memberikan kemudahan akses kapada pembeli 

dengan cara bisa melakukan order secara online 

• Pembeli yang bisa membandingkan harga kaca antar 

penjual 

• Pembeli yang bisa mendapatkan info mengenai 

status pemesanannya 

 

 

APPROACH 

• Membangun Portal Penjualan dan Pemesanan Kaca 

berbasis Web 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

• Metode RPL : Waterfall 

• Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

• Software : Sublime Text 3, Xampp, Chrome 

• Coding : PHP, Javascript 

• Database : MySQL 

• Testing : Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

• Sistem yang dibuat akan diterapkan di beberapa toko kaca 

di Kabupaten Kudus. 

SOFTWARE MEASUREMENT 

• Kuesioner: pre-test dan post-test 

RESULT 

• Sistem Informasi Penjualan Kaca berbasis WEB di 

Kabupaten Kudus 


