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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

  Penjualan secara online saat ini sangatlah berkembang pesat secara drastis, 

dari penjualan dalam bidang elektronik, fashion, perlengkapan sekolah dan 

makanan pun di jual secara online di barbagai macam platform aplikasi penjualan 

online, di mana penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Steak 

adalah salah satu makanan yang sangat di gemari oleh sebagian orang yang 

menyukai daging, karena cara memasak dan penyajiannya yang unik. Menu dan 

jenis dagingnya pun tidak hanya satu, konsumen dapat memilih sendiri jenis 

daging yang konsumen suka. Jenis – jenis daging yang di olah menjadi steak 

biasanya Tenderloin, Sirloin, Ribs, Chuck, Round, Brisket, Flank, Shank dan  

masih banyak lainnya. 

  Kecenderungan orang terhadap makanan sangatlah tinggi salah satunya 

yaitu steak, dan peluang menjual makanan pun sangat besar, karena masih banyak 

orang yang ingin membeli makanan tetapi malas untuk mengantri, hal ini di 

karenakan sistem pemesanannya yang masih manual dan konsumen yang tidak 

sabar mengantri pun bisa saja meninggalkan tempat makan tersebut, belum lagi 

ketika konsumen ingin memesan lewat sebuah telepon, tentu saja akan 

menghabiskan pulsa yang cukup banyak. Dengan adanya hal itu penjualan steak 

pun akan menjadi kurang maksimal. Untuk itu perlu suatu dukungan sistem yang 

terkomputerisasi, yang dapat membantu pemilik dan karyawan dalam proses 

penjualan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang (Destiana & 
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Fajrin, 2014:32), dan Sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan 

steak agar dapat lebih banyak menjangkau konsumen dan memudahkan proses 

pengolahan data. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat maka 

penulis merancang program penjualan (Maulana, 2015:92). Dengan adanya 

aplikasi ini diharapkan pengetahuan masyarakat terhadap penjualan steak dapat 

meningkatkan penjualan (Ridwansyah, 2017:7). 

 

1.2. Tujuan Dan Manfaat 

  Menjelaskan tujuan dan manfaat yang di gunakan untuk penulisan Tugas 

Akhir. 

Tujuan  dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem informasi penjualan steak untuk mengurangi jumlah orang 

yang mengantri saat memesan steak. 

2. Memudahkan konsumen dalam pemesanan steak tanpa harus menghabiskan 

banyak pulsa. 

3. Sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan steak agar dapat lebih 

banyak menjangkau konsumen dan memudahkan proses pengolahan data. 

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Untuk Penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) Program 

Studi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI). 
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2. Manfaat untuk object penelitian 

Menghasilkan suatu informasi untuk meningkatkan daya jual dan sebagai 

sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem pelayanan yang 

berjalan. 

3. Manfaat untuk pembaca 

Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai sistem informasi 

peningkatan penjualan steak sehingga lebih optimal. 

 

1.3. Metode Penelitian 

  Menjelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) . 

A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

  Metode yang di gunakan pada pengembangan perangkat lunak ini 

menggunakan Model waterfall  menurut pressman dalam (Nugroho, 2017:99-100) 

yang terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:  

1. Analisis Kebutuhan (Requirements analysis) 

Dalam langkah ini penulis menganalisa terhadap kebutuhan sistem yang akan 

di buat, seperti data admin, data user, data menu, data transaksi dan data 

laporan serta menganalisa user interface dari submenu yang di perlukan baik 

admin ataupun untuk pengunjung, dan juga database yang akan di gunakan 

pada sebuah sistem yang akan di bangun. Pengumpulan data pada tahap ini 

melakukan sebuah obervasi. 
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2. Desain (Software Design) 

Penulis memberikan gambaran desain website yang meliputi halaman utama, 

menu, about, kontak, detail menu, keranjang menu, transaksi, register, login, 

logout serta halaman administrator berdasarkan analisa yang sudah di buat dan 

bagaimana tampilan  yang akan di hasilkan. 

3. Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini penulis mengimplementasikan kode program berdasarkan 

analisa dan desain yang sudah di buat. Yang di tujukan untuk menjalankan 

submenu yang sudah di buat pada bagian desain, dengan menerjemahkan ke 

dalam program atau intruksi yang di tulis dalam bahasa pemrograman. 

4. Pengujian Sistem (system testing)Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak 

direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program yang dapat di 

gunakan oleh user. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit 

memenuhi spesifikasinya. 

5. Pemeliharaan (Maintenance) 

Tahap ini merupakan pengaplikasian program yang telah di buat untuk di 

gunakan secara utuh dan masalah baru yang muncul sebagai bahan masukan 

untuk memperbaiki sistem program yang. Baru 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

pengumpulan data untuk pembuatan TA adalah : 
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1. Observasi 

Penulis melakukan kerja observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan 

pada sebuah “Restaurant Abuba Steak” dan restaurant lain yang sejenis, guna 

untuk mengetahui  situasi atau permasalahan dan memperoleh data yang di 

perlukan dalam penyusunan tugas akhir. 

2. Studi Pustaka  

Penulis mengumpulkan data dengan cara memperoleh informasi dari  sumber-

sumber tertulis seperti buku, internet, jurnal, yang ada pada perpustakaan 

Akademi Manajemen Informatika Bina Sarana Informatika, maupun dari 

perpustakaan lain yang berkaitan dengan tema penulisan untuk menunjang 

kelangkapan bahan Tugas Akhir yang penulis buat. 

 

1.4.    Ruang Lingkup 

  Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membatasi ruang lingkup pada 

website penjualan steak. Ruang lingkup yang akan penulis jangkau meliputi data 

admin, data pelanggan atau member, data menu steak, data transaksi penjualan 

dan data laporan penjualan steak, selain itu penulis juga merancang sebuah 

halaman utama, halaman menu, cara order, testimoni, serta halaman transaksi 

yang dapat di akses oleh pengunjung atau pun user, dan halaman register yang di 

gunakan untuk pendaftaran user baru dan halaman login yang di tujukan bagi  user 

yang sudah terdaftar. Proses pembayaran pada website ini di lakukan secara COD 

ataupun transfer. Sedangkan untuk admin sendiri di sediakan sebuah halaman 

login admin sebelum memasuki halaman administrator yang berfungsi untuk 

mengubah, menghapus, menambah, mengupdate dan mengolah data di atas serta 

memberikan informasi yang di tampilkan pada website tersebut. 


