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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi sudah berkembang dengan sangat pesat. 

Hampir setiap hari selalu ada penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki 

atau menyempurnakan hasil teknologi yang sudah ada sebelumnya. Begitupun 

yang terjadi di Indonesia, kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini telah 

memasuki berbagai bidang kehidupan, salah satunya dibidang bisnis. Bagi 

pengusaha atau pebisnis, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat 

digunakan untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang 

lebih. 

Salah satu cara untuk mendukung kemajuan bisnis adalah dengan membuat 

suatu usaha mandiri atau usaha kecil menengah(UKM) menjadi bisnis waralaba, 

selain untuk mengembangkan bisnis kita sendiri, bisnis waralaba juga dapat 

membuka banyak lowongan pekerjaan serta dapat membantu masyarakat yang 

mempunyai modal namun kesulitan dalam menemukan ide untuk membuat suatu 

usaha. Namun sebelumnya apa itu waralaba? Waralaba adalah bentuk kerja sama 

bisnis antara pemilik merk, produk, atau sistem operasional atau biasa disebut 

dengan franchisor dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk 

pemakaian merk, produk, dan sistem operasional, biasa disebut dengan franchisee. 

Menurut Pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu 

pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan 

intelektual (HKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain 

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain 

tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. 

Mengingat besarnya perkembangan bisnis waralaba di Indonesia dan 

diiringi dengan terus berkembangnya teknologi, kemudian timbul suatu gagasan 

untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menampung bisnis waralaba dengan 

jenis usaha yang berbeda serta pemilik usaha waralaba tersebut dapat 

menambahkan usahanya sendiri agar dapat dilihat oleh peminat yang sedang 

mencari usaha waralaba yang sesuai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
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penulis perlu membahas lebih mendalam mengenai pembuatan tugas akhir dengan 

judul “WCS(Waralaba Center System) Sistem Informasi Waralaba Berbasis 

Web”. Sistem tersebut nantinya akan dibangun dengan menggunakan basis data 

MySQL serta berbasis web sehingga dapat memudahkan pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut. 

 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat suatu 

permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi tentang 

waralaba berdasarkan jenis waralaba yang berbeda? 

2. Bagaimana pengguna sistem dapat mengakses informasi waralaba yang 

sudah terdaftar?  

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian singkat pada Latar Belakang dan Rumusan Masalah, 

agar penulis lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam 

penulisan laporan ini penulis memberikan batasan pada ruang lingkup sebagai 

berikut : 

1. Sistem ini membedakan jenis waralaba berdasarkan kategori yang hanya 

dapat ditambahkan oleh admin. 

2. Aplikasi ini mempunyai 3 user : admin, franchisor, dan pengguna. 

3. Sample di ambil sebanyak 10 sample data.. 

4. Setiap pendaftaran waralaba harus melalui verifikasi admin terlebih dahulu. 

5. Verifikasi admin melalui nomor atau email dari user yang mendaftarkan 

waralabanya. 

6. Status untuk waralaba yang didaftarkan ada 2, yaitu : menunggu, dan 

disetujui. 

7. Apabila waralaba tidak lolos verifikasi maka datanya akan langsung 

dihapus. 

8. Pengguna dapat mengetahui informasi waralaba tanpa harus membuat akun. 
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9. Sistem ini menyediakan contact person pemilik waralaba/franchisor yang 

dapat dihubungi apabila ada data waralaba yang bersifat private. 

10. Franchisor dapat menambahkan lebih dari satu usaha dalam satu akun. 

11. Setiap franchisor akan merubah data harus melewati verifikasi dari admin terlebih 

dahulu, dan status waralabanya akan berubah otomatis dari disetujui menjadi 

menunggu. 

12. User hanya bisa melihat informasi tentang waralaba, apabila berminat dapat 

menghubungi admin atau nomor waralaba yang sudah didaftarkan. 

13. Aplikasi ini tidak menyediakan fitur untuk transaksi. 

1.4.  Tujuan 

Tujuan di buatnya aplikasi ini antara lain : 

1. Memperkenalkan dan meningkatkan eksistensi bisnis waralaba di 

Indonesia. 

2. Mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang bisins 

waralaba yang ada di Indonesia.  

3. Mempermudah pengusaha atau pebisnis Usaha Kecil Menengah(UKM) 

untuk mengembangkan bisnis menjadi bisnis waralaba. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan untuk aplikasi ini antara lain : 

1. Bagi penulis 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama kulih di Universitas Muria Kudus. 

2. Bagi Pemilik Waralaba (Franchisor) 

a. Menjadi media promosi untuk bisnis waralaba. 

b. Mempermudah dalam memberikan informasi tentang bisnis waralaba 

kepada pengguna. 

3. Bagi User/Pengguna 

Dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pengguna dalam 

mencari informasi tentang bisnis waralaba agar lebih efektif dan efisien. 


