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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Toko Arsyil adalah toko sembako yang bisnisnya bergerak di bidang 

penjualan barang sembako. Toko Arsyil memulai usahanya pada tahun 

2019. Toko Arsyil beralamtkan Jl.Melangir, Bukit Merapin Kec. 

Gerunggang Kota Pangkalpinang. Pemanfaatan teknologi pada berbagai 

aspek kini telah banyak dirasakan dampaknya, begitu pula dengan Toko 

Arsyil yang dimana dalam artian tidak rumit dan tidak memakan waktu. 

Mudah dalam menginput pemesanan. 

Saat ini toko Arsyil masih menggunakan sistem konvensional untuk 

pemesanan barang sembako dan makanan ringan dimana pelayan 

menggunakan pena dan kertas atau transaksi manual sebagai media 

untuk mengetahui pesanan dari pelanggan. Sistem pelayanan tersebut 

kurang efektif dan efisien seiring dengan semakin ramainya pelanggan. 

Hal ini menimbulkan kekeliruan pada waktu closing yang dimana 

laporan keuangan sering terjadi kekurangan. 

Permasalahan di atas dapat dicapai dengan menerapkan suatu system 

yang dapat mengubah metode kerja penginputan pemesanan dengan 

sebuah web yang nantinya akan mempermudah OWNER dalam 

menginput pemesanan, dan laporan harian, bulanan, bahkan 

Tahunan pada proses bisnis di Toko Arsyil. Berdasarkan 

permasalahan di atas mendorong penulis untuk membuat sebuah 

penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN 

SEMBAKO TOKO ARSYIL BERBASIS WEB DENGAN MODEL 

WATERFALL”. 



 

 

2 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar 

belakang,berikut ini rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana menganalis dan merancang sistem informasi 

penjualan sembako yang praktis, menarik, hemat biaya, dan 

hemat waktu? 

 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup 

penelitian : 

2. Mendata barang masuk 

3. Mendata hasil penjualan 

4. Web ini hanya dapat diakses oleh OWNER dan pegawai 
 

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 

 

 

Dengan dibuatnya sistem yang terkomputerisasi ini pada Toko 

Arsyildapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

Adapun tujuan dari penelitian ini : 

5. Memudahkan Owner dalam mendata pesanan pelanggan. 

6. Memberikan pengalaman kepada Owner untuk menerapkan 

dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan 

yang telah di terima di dalam perkuliahan ke dalam 

lingkungan masyarakat. 

7. Memudahkan Owner dalam melakukan rekapan 

harian/bulanan ataubahkan tahunan. 
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1.5 System Development Life Cycle (SDLC) 

 

Siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC adalah 

pendekatan sistematis untuk menyelesaikan proses pengembangan 

perangkat lunak dan menjaga kualitas perangkat lunak. Siklus hidup 

pengembangan sistem menyediakan serangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan selama pengembangan sistem disebut dengan siklus hidup 

pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dibagi 

menjadi serangkaian kegiatan yang memungkinkan setiap perusahaan 

pengembang perangkat lunak untuk mengontrol produkperangkat lunak 

dengan mudah. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak 

menggunakan pendekatan langkah demi langkah untuk menyelesaikan 

proses pengembangan perangkat lunak[5] 

 

 

 
Gambar 1. 1 System Development Life Cycle (SDLC) 
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1.6 Tahapan SDLC 

 

Berikut tahapan – tahapan dari SDLC : 

 

8. Analisis Kebutuhan 

membuat analisis aliran kerja manajemen yang sedang berjalan. 

9. Desain 

yaitu melakukan perincian mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan 

proyek sistem. 

10. Kontruksi 

membuat desain aliran kerja manajemen dan desain pemrograman yang 

diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. 

11. Implementasi 

tahap menjalankan sistem yang sesuai dengan fungsi masing-masing. 

12. Pengujian 

melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat 

13. Pemeliharaan 

menerapkan dan memelihara sistem yang telah dibuat[11]. 
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1.7 Model Penelitian 

 

14. Model Waterfall 

 

Model waterfall diusulkan oleh Royce pada tahun 1970. Ini adalah 

model klasik dari rekayasa perangkat lunak. Model waterfall juga 

disebut sebagai model sekuensial linier atau siklus hidup klasik. Model 

waterfall adalah model SDLC sekuensial linier yang terdiri dari 

beberapa fase yaitu, Analisis Kebutuhan, Desain, Implementasi, 

Pengujian dan Pemeliharaan. Fase-fase tersebut diperbaiki sedemikian 

rupa sehingga fase sekali tidak dapat diulang lagi[5]. 

 

Gambar 1. 2 Model Waterfal 
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15. Tahapan Model Waterfall 

 
Berikut penjelasan dari tiap tahapan : 

 

 

1. Analisis kebutuhan: 

 

Proses pengembangan perangkat lunak dimulai dengan komunikasi antara 

pengembang dan pelanggan. Pelanggan harus menyatakan semua 

persyaratan di awal proyek. 

2. Desain 

 

Sistem dan desain perangkat lunak mencakup estimasi lengkap 

sepertibiaya, waktu, tenaga kerja dan penjadwalan. 

3. Implementasi 

 

Mencakup persyaratan dan desain proyek dari sisi pengembang. 

 
4. Pengujian 

 

Fase ini berkaitan dengan apakah perangkat lunak memenuhi persyaratan 

tertentu yang diberikan oleh pengguna dan melakukan pengujian apakah 

layak untuk dipasarkan. 

5. Pemeliharaan: 

 

Setelah rilis perangkat lunak fase ini digunakan untuk peningkatan masalah. 
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