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Abstrak

TRIA ISTIAWAN: Sistem penjualan  dan pemesanan makanan secara online di Catering Bu Ti
Kediri berbasis WEB, Skripsi,SistemInformasi, FT UNP Kediri, 2015.

Kata kunci: Sistem Informasi,Catering Bu TI, web

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa sistem
penjualan di Catering Bu Ti masih kurang efisien dalam transaksi penjualan dikarenakan sistem
pada toko tersebut masih lah menggunakan manual sering kali pelayanan kurang efisien.

Permasalahan peneliti ini adalah  (1)  Bagaimana cara membuat transaksi penjualan
menjadi mudah dan akurat ? (2) Belum adanya penjualan sistem online pada Catering Bu Ti ? (3)
Untuk mengetahui besarnya transaksi data penjualan pada toko tersebut yang masih bersifat
manual sehingga membutuhkan waktu yang lama?

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Melalui penelitian ini dapat ditentukan
langkah-langkah yang efektif untuk menentukan cara meningkatkan transaksi penjualan (2)
Penggunaan dukungan sistem online pada Catering Bu Ti dapat meningkatkan nilai transakai
penjualan (3) Hasil dari penelitian tentang transaksi penjualan ini di Catering Bu Ti dapat
meningkat efisiensi waktu dalam pelayanan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok
penggunaan sistem online dalam transaksi penjualan Catering Bu Ti menjadi lebih efisien waktu.
(2)Oleh sebab itu bagi para pengelola toko tradisional yang memiliki permasalahan yang sama
dalam  pelayanan transaksi penjualan , di harapkan dengan menggunakan sistem informasi toko
online.
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I. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan  berkembangnya   teknologi  internet  yang  merupakan  salah  satu

insfrastruktur komunikasi  yang  sangat  penting  dengan  tingkat  penerimaan  yang  luas,

maka penggunaan internet  sebagai  fasilitas  pendukung  dan  bahkan  sebagai  urat  nadi

bisnis  menjadi  semakin  nyata  keunggulanya.  Salah  satu  tren  yang  menyertai  bisnis

dalam  jaringan  internet  adalah e-Commerce,  baik business  maupun businnes  to

customer.  Dengan  membawa  keunggulan  internet  seperti  pelayanan  24  jam, akses  dari

segala  penjuru  dengan  biaya yang  relatif  murah  dan  kemudahan - kemudahan   lainnya,

maka   tidaklah  mengherankan  jika  sekarang  banyak  bentuk  bisnis  dan  perdagangan

yang  merambah  ke  dalam e-commerce dalam  bentuk  toko online.

Kota  Kediri  memiliki  banyak  tempat  wisata kuliner yang  potensial, sehingga

terdapat banyak  industri  kecil  yang  memproduksi  makanan khas  Kediri. Akan  tetapi

industri  kecil  tersebut  masih  terbatas  dalam   pemasaran produknya. Dengan  dasar

seperti itu maka  perlu adanya suatu  sistem informasi toko  online  untuk  menjual

produk  makanan  khas Kediri.

Dapur Catering Bu  Ti merupakan  salah  satu  usaha  toko  makanan  di  Kediri

yang  berlokasi  di  jalan Pesantren  III  No.26  Kediri. Toko  ini  menjual  makanan  mulai

dari  nasi  goreng,  nasi  rames, nasi  kuning, nasi  kotak  untuk  acara - acara  penting,  mie

goreng,  dll.  Selama  17  tahun  berkiprah  dalam  usaha  menjual   makanan  di Kediri.

Transaksi  penjual di Dapur Catering Bu  Ti semuanya  masih  dilakukan  secara

manual yaitu  pelanggan  datang langsung ke  toko  tersebut untuk membeli/memesan

makanan  yang  diinginkan.  Kemudian  pihak Dapur Catering Bu  Ti membuatkan  nota

pembelian untuk  customer.  Oleh  karena  itu  pihak Dapur Catering Bu  Ti ingin

merubah atau  merehab pemasanan & penjualan masakan Dapur Catering Bu  Ti dengan

sistem  informasi  secara  online
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Dari permasalahan  tersebut maka  akan dikembangkan sebuah   website toko

online  dengan  strategi pemasaran.  Dengan  adanya  website  toko online ini diharapkan

dapat memenuhi  kebutuhan  bisnis Dapur Catering Bu  Ti agar maju pesat, dalam hal

sistem  penjualan  dan pemesanan masakan Dapur Catering Bu  Ti penyediaan fitur

pencarian produk makanan,   pemesanan produk makanan,   dan pembuatan laporan

transkasi penjualan  yang  berisi  data  penjualan  dan  stok makanan/stock bahan untuk

makanan.

A. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang di hadapi di Dapur Catering Bu  Ti i yaitu :

1. Tidak  ada  media   informasi pemesanan  yang komunikatif  dan informatif   untuk

menjelaskan  secara  detail   produk makanan yang  ada  di Dapur Catering Bu  Ti.

2. Dapur Catering Bu Ti belum  memiliki  sistem  penjualan  secara  online  sehingga

kurang  bertahan  dalam  persaingan  dengan  perusahaan lain.

3. Belum  tersedia  media  informasi  yang  dapat  memudahkan  pemesanan oleh

konsumen terhadap  produk  yang  dijual.

B. Batasan Masalah

Adapun  batasan-batasan  masalah  yang  digunakan  di  dalam  tugas  akhir  ini  yaitu:

1. Website   toko   online   ini   tahap   awal   digunakan   untuk   pemesanan penjualan,  dan

pencarian  barang  tidak  membahas  pengembalian  barang, dan tidak membahas

keamanan website dan jaringan.

2. Website toko online ini tidak menangani  proses  pembayaran secara online dengan kartu

kredit, pembayaran dilakukan secara  (offline payment) antar  rekening  bank.

C. Rumusan Masalah
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Berdasarkan  latar belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  dapat

dirumuskan  beberapa  permasalahan  yang  sedang  terjadi  yaitu:

1. Bagaimana  merancang website  toko Dapur Catering Bu  Ti yang dapat  membantu

kegiatan transaksi pelanggan dalam pemesanan barang, pencarian barang dan

menentukan produk lain yang seharusnya  bisa  dijual  bersama?

2. Bagaimana  website  toko Dapur Catering Bu  Ti yang  mampu menghasilkan  laporan

transaksi  penjualan  yang berisi  data  penjualan,  dan laporan  stok  persediaan  harian?

D. Tujuan

Berdasarkan  masalah  diatas  maka  tujuan  dari  pembuatan  dari  aplikasi ini

adalah  sebagai  berikut:

1. Membuat  website  toko  online Dapur Catering Bu  Ti .

2. Dapat  membantu Dapur Catering Bu  Ti dalam  menyediakan laporan transaksi

penjualan yang berisi data penjualan, dan stok persediaan  harian.

E. Manfaat

1. Bagi Dapur Catering Bu  Ti

a. Dapat menambah pemasukan income perhari dengan menggunakan sistem informasi

penjualan & pemesanan secara online.

b. Melatih  kerja  dan mempermudah kinerja yang  diterapkan  di lapangan  dalam

bidang  Informatika.

2. Bagi Customer

a. Dengan sistem informasi customer merasa dimudahkan dalam memesan & mencari

menu masakan tanpa harus datang ke Dapur Catering Bu Ti.

b. Pelanggan dengan  mudah  dapat  memesan  produk  oleh -oleh  khas Kediri

melalui sistem informasi inventori toko  online.
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F. Metode Penelitian

Dalam   penyusunan   skripsi   ini,   ada   beberapa   teknik   yang   saya  gunakan  dalam

mengumpulkan data, yaitu :

1. Observasi

Digunakan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  berkaitan  dengan

Catering Bu Ti.

2. Wawancara

Mengumpulkan  data - data  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab secara

langsung  dengan  pihak   kepala  toko    dan    juga untuk   mengetahui  kebutuhan

dari pihak  instansi  sehingga  dapat  dibuatkan  sistemnya.

3. Metode pengembangan

Sistem Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah SDLC

(System Development Life Cycle) dengan model proses waterfall yang pertama kali

dikenal oleh Winston Royce yang dipublikasikan pada tahun 1970 yang kemudian

dikemukakan oleh Pressman (2001).

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah untuk  dimengerti  maka  penyusunan  skripsi ini,  penulis

membagi  dalam enam bab  yang    diuraikan    sebagai berikut :

BAB I   : PENDAHULUAN

Berisi  tentang latar  belakang  masalah, identifikasi masalah, perumusan

masalah, batasan  masalah,  tujuan  dan  manfaat  penelitian,  metodologi

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas   teori-teori   tentang   sistem   informasi   serta   teori lainnya   yang

berkaitan   dengan   perancangan   sistem   baru meliputi  WEB dengan   alat-alat
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analisisnya  serta  software untuk membuat progam kebutuhan  dan alternatif

pemecahan masalah.

BAB III : TINJAUAN  UMUM  LOKASI  PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah singkat tempat penelitian visi,misi dan

struktur organisasi di CATERING BU TI.

BAB IV : ANALISIS  DAN  PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan Sistem Informasi

penjualan dan pemesanan di Dapur Catering Bu  Ti secara keseluruhan.

BAB V   : IMPLEMENTASI  DAN  PENGKAJIAN

Dalam bab membahas tentang rancangan keluaran, masukan dan rancangan

tampilan serta arsitektur sistem.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan dan hasil

pembuatan sistem informasi penjualan masakan dan saran dari penulis untuk

pengembangan selanjutnya.

II. BAB II METODE

A. LandasanTeori

1. Definisi sistem

Sistem merupakan kumpulan dari sub-subsistem. Menurut Jogiyanto (2001) berpendapat

bahwa, sistem adalah suatu kumpulan dari elemenelemen yang berinteraksi untuk mencapai

tujuan tertentu (2001). Dari pendapat mengenai definisi sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa

sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan

satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Karakteristik Sistem

Menurut Jogiyanto, suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat- sifat

tertentu yaitu:

a. Komponen sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu

kesatuan.
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b. Batasan sistem

Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya.

c. Lingkungan sistem

Lingkungan yang berada di dalam sistem dan lingkungan eksternal sistem.

d. Penghubung sistem

Merupakan media penghubung sistem antara subsistem dengan subsistem lainnya.

e. Masukan sistem

Energi yang dimasukan ke dalam sistem agar suatu sistem dapat beropreasi menghasilkan

keluaran.

f. Keluaran sistem

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna.

g. Pengolah sistem

Merupakan perubahan dari masukan (input) menjadi keluaran (output).

h. Sasaran sistem

Merupakan tujuan suatu sistem yang sangat menentukan sebuah sistem agar dapat dikatakan

berhasil karena tujuannya dapat dicapai.

3. Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis

komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu perosedur kerja (aturan

kerja) yang telah ditetapkan, memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk informasi

yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan. Sistem informasi dapat dikatakan sebagai

kerangka kerja yang mengkoordinasi sumber daya (manusia dan komputer) untuk mengubah

masukan (input) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran perusahaan.

4. Definisi Sistem Informasi

Menurut Davis (1983: 63), menyatakan bahwa, sistem informasi merupakan sistem di

dalam organisasi yang memertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung

operasi, bersifat managerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi daalam menyediakan piak

luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sedangakan menurut McLeot (2001: 13),

mengemukakan, system informasi adalah kumpulan dari sub sistem baik fisik maupun nonfisik

yang berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu

tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

5. MetodologiPengembanganSistem

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah SDLC (System

Development Life Cycle) dengan model proses waterfall.
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Gambar2.1 : Model PengembanganSistemdengan Waterfall.

Dalam Pressman (2001), metode ini bisa jugadisebutdenganlinier sequensial

model, menggunakan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan

aplikasi, dimulai melalui proses analisis, desain, pengkodean, ujicoba dan pemeliharaan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Catering Dapur  Bu  Tiini  diharapkan  dapat mempermudah pekerja yang

akanmemasarkanproduknya secara online.

2. Catering Dapur  Bu  Tiini  dirancang  agar memberikan kemudahan  kepada user

(pemilik  toko)  dalam melihat hasillaporan transaksipenjualan.

B. Saran

1. Teknologi  internet  memudahkan  informasi  untuk  bisa  diakses  dari mana saja dan

oleh siapa saja.  Oleh karena itu,  masalah keamanan harus selalu diperhatikan   agar

sistem   dapat   tetap   terjaga   dari pihak   lain   yang   tidak berkepentingan.
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2. Program   aplikasi   yang   sudah   dibangun   hanya   dapat   digunakan oleh    empat

macam  user, yaitu  administrator, pemilik   toko, karyawan dan customer.

3. Sebaiknya   ada   hubungan   komunikasi   antara setiap   pengguna dalam   aplikasi  ini

dalam  bentuk  pesan  atau  E-mail  untuk  saling berkomunikasi antar pengguna.
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