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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan global pemasaran & persaingan yg semakin ketat, 

mengakibatkan dalam banyaknya perusahaan yg nir lagi memfokuskan 

aktifitas pemasaran semata–mata dalam pencarian pembeli baru. Setiap 

perusahaan atau jenis usaha kecil akan berlomba dalam pemasaran suatu 

barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang dimiliki. 

Perusahaan harus mengetahui apa yang diminati oleh bakal calon pelanggan, 

sehingga tujuannya dapat menciptakan atau menghasilkan produk sesuai 

dengan yang diinginkan bakal calon pelanggan. 

PT mitra beton perkasa merupakan salah satu distributor yang bekerja 

dikontruksi dalam pembuatan beton, seperti distributor yang lainnya, sistem 

pada PT. Mitra beton perkasa masih convensional yaitu menjual barang via 

telfon atau datang ke kantor, sehingga pelanggan harus menyita banyak waktu 

untuk memesan beton, selain itu perusahaan kesulitan dalam mengelola stock 

barang yang tersedia. 

Portal penjualan dan pemesanan melalui web dibutuhkan dikarenakan 

dapat mencakup lokasi pemasaran yang lebih besar dan dapat 

mempromosikan barang agar lebih mudah, selain itu sistem melalui web ini 

juga dapat membantu dalam pengelolaan stock barang serta juga dapat 

mengelola data pemesanan barang sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam 

pembuatan laporan pemesanan barang bulanan. 

Oleh karna itu, penelitian ini membahas mengenai portal penjualan dan 

pemesanan beton dengan metode waterfall. Sehingga penulis membuat portal 

penjualan dan pemesanan beton berbasis web responsif. Agar dapat 

mempermudah pelanggan lama maupun pelanggan baru untuk memesan 

beton secara online, serta memudahkan pelanggan untuk melihat bahan yang 

terkandung didalam beton tersebut dan memudahkan perusahaan untuk 

mengelola stock dan pelaporannya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dikutip dari latar belakang di atas, permasalahannya ialah : 

1) Bagaiman Perusahaan dapat memantau permintaan pemesanan 

beton ? 

2) Bagaimana pelanggan dapat memesan beton sesuai keinginannya 

dan informasi barang yang terkandung didalam beton yang mau 

dipesan tersebut ? 

3) Bagaimana pelangan dapat memesan beton secara online ? 

4) Bagaimana cara membuat aplikasi portal web penjualan dan 

pemesanan untuk memesanan ? 

1.3 Batasan Masalah 

  Ini tujuannya supaya penulisan bisa terarah sesuai penulis 

harapkan. Oleh itu Batasannya sebagai berikut : 

1. Sistem ini menangani tentang portal web pemasaran dan 

pemesanan untuk memesan beton . 

2. Sistem ini berhubungan dengan mempertahankan pelanggan lama 

maupun mendapatkan pelanggan baru dan sistem ini membuat 

pelanggan dapat memesan beton sesui keinginannya seperti 

ketebalan maupun kecepatan keringnya beton tersebut serta 

pelanggan dapat melihat bahan–bahan yang terkandung didalam 

beton yang mau dipesannya. 

3. Sang penulis mengambil sempel penelitian di PT. Mitra Beton 

Perkasa. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan sebagai berikut : 

1. Membangun portal web penjualan dan pemesanan agar bisa 

memasarkan dengan mudah. 

2. Membantu pembeli untuk melakukan pemesanan dengan mudah 

tanpa harus pergi ketempat tersebut. 

3. Membantu perusahaan dalam mempromosikan atau memasarkan 

barang yang dimiliki. 



3 

 

 

4. Memanfaatkan internet sebagai media pemasaran. 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Penulis 

1. Membuktikan bahwa wawasan yang di ajarkan di kampus bisa 

dipraktekkan. 

2. Membuktikan teori yang di ajarkan di kampus dengan masalah yang 

ada di lapangan. 

1.2.1 Bagi Pembeli 

1. Mempermudah pembeli melakukan pemesanan. 

2. Mempermudah pembeli mencari informasi barang. 

3. Memudahkan pembeli untuk memesan beton dengan keinginannya 

seperti kekerasan, ketebalan maupun cepat keringnya beton tersebut 

3.1.1 Bagi Penjual 

1. Mempermudah dalam mempromosikan barang. 

2. Mempermudah dalam mengelola pemasaran dan pemesanan beton. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menerima data yg sahih-sahih akurat, relevan, valid (sahih) & 

reliable maka penulis mengumpulkan asal data menggunakan cara : 

1. Sumber Data Primer 

Adalah data yg diperoleh eksklusif dari instansi baik mencakup 

pengamatan juga pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka & tanya jawab eksklusif 

menggunakan pihak-pihak yg herbi penelitian galat  satunya yaitu 

wawancara kepada Bapak Aang Mahendra selaku Supervisor 

(bekerja sejak 2015 - sekarang). 
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2. Observasi 

Selain memakai metode wawancara pada pengumpulan data, penulis 

pula memakai metode observasi buat mengetahui proses pengelolaan 

distribusi mulai menurut order permintaan hingga pelaporan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yg diperoleh lewat media 

mediator atau nir pribadi yg mencakup berdasarkan buku, dokumentasi & 

literatur – literatur yg dipublikasikan secara generik mencakup: 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yg asal berdasarkan kitab  -kitab   & fakta yg 

berkaitan menggunakan tema menjadi bahan surat keterangan buat 

penelitian yg dilakukan. 

2. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data berdasarkan dokumentasi internet & data 

berdasarkan literatur-literatur dan asal keterangan lain yaitu profil 

perusahaan,brosur-brosur,struktur organisasi & data yg berkaitan 

menggunakan distribusi yg mendukung studi perkara yg 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), version 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 masih ada beberapa tahapan menurut 

pengembangan sistem, yaitu: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
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Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif buat 

mespesifikasikan kebtuhan aplikasi supaya bisa dipahami aplikasi 

misalnya apa yg diperlukan sang user. Spesifikasi kebutuhan aplikasi 

dalam termin ini perlu buat didokumentasikan. 

2. Desain Sistem 

Desain aplikasi merupakan proses multi langkah yg focus dalam desain 

pembuatan acara aplikasi termasuk struktur data, arsitektur aplikasi, 

representasi antarmuka, & mekanisme pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan aplikasi menurut termin analisis kebutuhan ke 

representasi desain supaya bisa diimplementasikan sebagai acara dalam 

termin selanjutnya. Desain aplikasi yg didapatkan dalam termin ini pula 

perlu didokumentasikan. 

3. Pengkodean 

Desain wajib  ditranslasikan ke pada acara perangkat lunak. Hasil 

menurut termin ini merupakan acara computer sinkron menggunakan 

desain yg sudah dibentuk dalam termin desain. 

4. Pengujian Program 

Pengujian penekanan dalam software secara berdasarkan segi lojik & 

fungsional & memastikan bahwa seluruh bagian telah diuji. Hal ini 

dilakukan buat meminimalisir kesalahan (error) & memastikan keluaran 

yg didapatkan sinkron menggunakan yg diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)  

Tidak menutup kemungkinan sebuah aplikasi mengalami perubahan 

saat telah dikirimkan ke user. Perubahan bias terjadi lantaran adanya 

kesalahan yg timbul & nir terdeteksi ketika pengujian atau aplikasi 

wajib  mengikuti keadaan menggunakan lingkungan baru. Ahap 

pendukung atau pemeliharaan bisa mengulangi proses pengembangan 

mulai berdasarkan analisis spesifikasi buat perubahan aplikasi yg telah 
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ada, akan tetapi nir buat menciptakan aplikasi baru. Tetapi termin ini nir 

dilaksanakan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

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

(UML) adalah bahasa visual buat pemodelan & komunikasi tentang sebuah sistem 

menggunakan memakai diagram & teks-teks pendukung. 

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

lain: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah pemodelan buat kelakukan (behavior) 

sistem keterangan yg akan dibuat. Use case menggambarkan sebuah 

hubungan antara satu atau lebih aktor menggunakan sistem keterangan 

yg akan dibuat. Use case dipakai buat mengetahui fungsi apa saja yg 

terdapat pada pada sebuah sistem keterangan & siapa saja yg berhak 

memakai fung-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Class diagram mendeskripsikan struktur sistem berdasarkan segi 

pendefinidian kelas-kelas yg akan dibentuk buat membentuk sistem. 

Kelas mempunyai apa yg diklaim atribut & metode atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram mendeskripsikan kelakuan objek dalam use case 

menggunakan menggambarkan saat hayati objek & message yg 

dikirimkan & diterima antar objek. Menggambar diagram sequence 

haris diketahui objk-objek yg terlibat pada sebuah use case bersama 

metode-metode yg dimiliki kelas yg diinstanisasi sebagai objek itu. 

4. Activity Diagram 

Activity diagram mendeskripsikan workflow (genre kerja) atau 

kegiatan menurut sebuah sistem atau proses usaha atau sajian yg 

terdapat dalam perangkat lunak. Secara grafis activity diagram 
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mendeskripsikan kegiatan menurut sebuah sistem bukan apa yg 

dilakukan sang 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 : 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Portal Web Penjualan dan Pemesanan Beton 

PROBLEMS 

 Pelanggan baru memesan beton harus datang ke 

perusahaan  

 Kurangnya media untuk memasarkan beton 

 Tidak adanya portal web penjualan dan pemesanan 

beton  

 Perusahaan kesulitan dalam mengelola stock barang 

 Perusahaan kesulitan dalam hal pelaporan stok barang 

 

 

OPPORTUNITY 

 Memudahkan pelangan lama maupun pelanggan 

baru untuk memesan beton secara online  

 Memudahkan pelanggan untuk melihat bahan – 

bahan yang terkandung didalam pembuatan beton 

 Memudahkan perusahaan untuk mengelola stock 

dan pelaporan pemesanan bulanan 

APPROACH 

 Membangun Portal web penjualan dan pemesanan beton 

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 untuk perusahaan 

beton 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Kuesioner: pre-test dan post-test 

RESULT 

 Portal web Penjualan dan pemesanan beton 


