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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu teknologi informasi, semakin berkembang dan 

membawa pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan sehari – hari 

bermasyarakat. Pengaruh perkembangan teknologi memberi dampak dalam semua 

bidang, diantaranya adalah dalam bidang usaha makanan yaitu catering. Usaha 

catering melayani pesanan seseorang dalam berbagai acara, seperti: acara rapat, 

acara nikahan, acara syukuran, acara khitanan, dll. 

Pada umumnya pemesanan catering hanya melalui via telepon, SMS, atau 

langsung datang ketempat usaha catering. Masalahnya, jika dengan pemesanan 

catering melalui telpon, SMS atau datang langsung catering untuk mendapatkan 

informasi mengenai menu – menu apa saja yang tersedia, dan harga – harga satu 

porsi catering. Proses pemesanan ini dirasa kurang efektif yang menggunakan 

banyak waktu dan laporan catering masih dibuat secara manual dengan 

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada masa sekarang dan 

pada masa yang akan datang. 

Internet berkembang pesat di dunia yang memudahkan masyarakat dalam 

melakukan berbagai kegiatan seperti berjualan, maupun belanja internet 

(Teknologi Informasi) dapat digunakan untuk Tools (alat bantu) bisnis dengan 

sebuah website. Dengan website tersebut diharapkan bisa memasarkan produk 

maupun jasa kepada konsumen, seperti website pemesanan catering. Dengan 

sebuah website ini, konsumen diharapkan bisa dengan mudah mengakses suatu 

informasi dan mempermudah pemesanan catering secara online tanpa harus 

telpon, SMS, ataupun datang langsung ketempat catering. Diharapkan pula pihak 

catering bisa terbantu dalam laporan pemesanan, dalam melakukan pemesanan 

jasanya. Daril latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka penulis 

terinspirasi untuk membuat tugas laporan dengan judul “Penerapan Model 

Waterfall Pada Sistem Informasi Lesehan Voila Berbasis Web” . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas berikut ini 

rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis: 

1. Bagaimana membangun dan menerapkan aplikasi penjualan agar lebih 

efektif dalam mengelola pelayanan pemesanan dan pembayaran? 

2. Bagaimana pengembangan aplikasi yang bisa memasarkan produkpenjualan 

secara online? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu 

adanya permasalahan yang dibatasi meliputi: 

A. Sistem dibuat hanya untuk wilayah Bangka Tengah 

B. Sistem pemesanan catering yang akan dibuat berbasis web 

C. Meliputi proses pendataan pelanggan, pendataan makanan, proses 

pemesanan, dan proses pembayaran 

D. Peneliti tidak membahas pengiriman makanan. 

E. Sistem pembayaran yang digunakan adalah pembayaran secara transfer 

melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pihak Lesehan Voila yang 

sudah tertera di web. 

 
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Data sampel penjualan ini di ambil tahun 2022 dari lesehan voila, dan 

adapun penerapan aplikasi penjualan memiliki beberapa tujuan yaitu; 

1. Menerapkan sebuah aplikasi yang bisa menangani pengelolaan penjualan 

pada Lesehan Voila. 

2. Pengembangan aplikasi penjualan pada Lesehan yang memuat sistem 

pemesanan, harga, serta menu pada Lesehan secara online. 

3. Mempermudahkan konsumen dalam memperoleh informasi mengenai 

penyediaan penjualan pada Lesehan sekaligus mempermudah dalam hal 

pemesanannya. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi pemilik: mempermudah pihak Lesehan Voila dalam 

meningkatkan penjualan yang sebelumnya diolah secara manual menjadi 

system yang terkomputerisasi 

b. Manfaat bagi pelanggan: system yang dirancang mempermudah pelanggan 

dalam mendapatkan informasi tentang produk, melakukan pemesanan, dan 

konfirmasi pembayaran. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk menyajikan pembahasan secara menyeluruh terhadap penulisan 

skripsi, penulis menuangkan 5 (lima) bab. Sistematikanya tersusun sebagai 

berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan yang 

merupakan garis besar isi dari tiap bab. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori dasar 

yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail, serta software 

komponen yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. Landasan teori dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang teliti 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian, dan alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tinjauan umum (tentang gambaran umum objek 

penelitian disertai dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang), sub 

bab pembahasan (berisi analisa proses bisnis, activity diagram, analisa 

masukkan, analisa keluaran, indentifikasi kebutuhan, use case diagram, 

deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD (Entity 

Relationship D iagram), transformasi, LRS, table, spesifikasi basis data, 

class diagram, sequence diagram, deployment diagram, rancangan lyar, 

dan tampilan layar). 

 
BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil dan saran 

penelitian. Kesimpulan dapat mengemukakan kembali masalah penelitian, 

menyampaikan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan sesuai hasil yang didapatkan, dan layak digunakan. Saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. 

 


