
 

i 

 

PERANCANGAN  STRATEGI  PEMASARAN BERBASIS 

SISTEM WEBSAITE E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN 

PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

WATERFALL 

PADA PABRIK PRIMA SARI BAKERY 

 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada  

Jurusan Teknik Industri 

 
Oleh: 

 

 

EMILIA MURNI 

11552200422 

 
 

 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2020 



 

ii 

 

 



 

iii 

 

 



 

iv 

 

 

LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum dengan 

ketentuan bahwa hak cipta pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, 

tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus 

disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya. 

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini harus 

memperoleh izin dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan yang meminjamkan Tugas Akhir ini untuk 

anggotanya diharapkan untuk mengisi nama, tanda peminjaman dan tanggal pinjam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 

ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka. 

 

              Pekanbaru,  Juni 2020 

              Yang membuat pernyataan, 

                            

 

       EMILIA MURNI 

                                NIM. 11552200422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
 

 “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Robbmulah hendaknya kamu berharap”. 

(Q.S Al-Insyirah ayat: 7-8) 
 

Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan 
Rahmaan Rahiim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan 

kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan kemaha besarannya  
 

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh 
kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. 
 

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputus 
asaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi 

tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Alhamdulillah 
maha besar Allah, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang 

melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak. 
 

Ku persembahkan............. 
Kepada kedua orang tuaku, Ayah(Yarisman) dan Mama (Feri Eka Wahyuni) yang selalu 
ada untukku berbagi, mendengar segala keluh kesahku serta selalu mendoakan anakmu ini 

dalam meraih impian dan cita-cita serta mendapat RidhoNya… 
 

 
 Pekanbaru, Juni 2020 
 
 
     Emilia Murni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN BERBASIS SISTEM 

WEBSAITE E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN 

PENJUALAN DALAM BISNIS BAKERY UPAYA 

MENINGKATKAN PENJUALAN  DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE WATERFALL PADA PABRIK PRIMA SARI BAKERY 

 
Dewi Diniaty, ST., M.Ec.Dev1), Mustakim, ST., M.Kom2). Emilia Murni3) 

1Dosen Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2Dosen Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3Mahasiswa Jurusan Teknik Industri, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

*E-mail: emiliamurni2425@gmail.com 

 

ABSTRAK 
 

Prima Sari merupakan industri kuliner di Pekanbaru yang bergerak dibidang 

bakery. Berdiri sejak tahun 2003 dan memiliki cabang yang ada di luar kota. 

Permasalahan yang dihadapi adalah penjualan Prima Sari Bakery dilakukan secara 

manual, Selama ini sistem penjualannya masih mengandalkan media interaksi 

dengan konsumen dengan menggunakan sistem pembukuan faktur, struk bon. 

Prima Sari sebagai pensupplay produk roti pada store mengalami pembukuan 

penjualan dapat dihitung sepenuhnya setelah seminggu pengantaran produk roti 

pada store. Jangkauan pemasaran tidak menyeluruh karena mengandalkan sember 

daya driver pabrik dalam pengantaran roti menuju outlet yang berkontribusi dalam 

mendistribusikan produk roti Prima Sari Bakery. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

merancang web e-commerce dalam meningkatkan penjualan dan membantu proses 

pengawasan kegiatan penjualan pada industri bakery dan Memperluas area pangsa 

pasar dan media promosi melalui akses web e-commerce. Menggunakan Metode 

Waterfall dengan pengujian black box tasting dan user acceptance test (UAT). 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem website yang dapat diakses oleh User 

Umum untuk melihat produk dan informasi, User Member atau Customer dapat 

mengakses proses pemesanan produk roti Prima Sari Bakery, User Admin yang 

dapat mengolah sistem website terkait data penjualan, data customer dan User 

Pimpinan yang dapat mengakses data laporan penjualan pada pabrik Prima Sari 

Bakery.yang dapat mengakses data laporan penjualan pada pabrik Prima Sari 

Bakery. 

 
Kata Kunci : Strategi Pemasaran E- Commerce, Sistem Informasi, Konsep Pemasaran,  Waterfall, 

DFD dan ERD, Database, Black Box Testing, user acceptance test  (UAT), Domain, Hosting. 
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ABSTRACT 

 

Prima sari is a culinary industry in pekanbaru which is engaged in the bakery. 

Established in 2003 and hes branches outside the city, namely  the area of Medan north 

Sumatra, Sidempuan Kisaran, Aceh, and Baganbatu. The Problem faced is that sales 

are still done manually, by relying on media interactions with consumers (Customer) 

by using the invoice bookkeeping system, strukbon. As for complaints from Prima Sari 

drivers, as suppliers of bakery products in existing store, namely bookkeeping on sales 

can be counted fully after a week of delivering bakery products to the store or market. 

Marketing converage is not comprehensive because it relies on human resources, 

employees or factory drivers in delivering bread to outlets that contribute to the 

distribution of bakery Prima Sari Bakery products directly and are stillcantered on 

certain locations. Prima Sari Bakery also lags behind in terms of the brand so that it 

affects the interests of consumers who prioritize the ease of following the existing trand. 

The purpose of this research is to design e-commerce website in an  effort to increase 

sales and assist the process of overseeing sales activities in the bakery industry, 

expending market share areas and promotional media to increase sales through e-

commerce website access. Using the waterfall method by testing the user acceptance 

test method. The results of this study are a website system that can be accessed by 

general users as internet users to view products and imformatian related to prima sari 

bakery, user members of customers can access the order process of prima sari bakery 

bread products, user admin who can process the website system related to sales data, 

customer data and user users who can access sales report data at the prima sari bakery 

factory. 
 

Keywords : Marketing Strategies, e-commerce, information system, marketing concepts, waterfall, DFD 

and ERD, Database, Black Box Testing, User Acceptance Test (UAT), Domains, Hosting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kreatif merupakan salah satu faktor yang menjadi penggerak 

perekonomian nasional. Industri kreatif Indonesia semakin berkembang dan diminati 

pasar global. Di Indonesia, industri kreatif dibagi menjadi 15 subsektor, diantaranya 

yaitu mode kerajinan, kuliner, musik, radio dan televisi, kerajinan, teknologi informasi, 

seni pertunjukan, seni rupa, riset dan pengembangan, arsitektur, desain, penerbitan dan 

percetakan, periklanan, dan permainan   interaktif. Didalamnya   terdapat   industri   

sandang yang akan terus berkembang, karena pada dasarnya semua manusia memiliki 

tiga kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan (Noviarto dan Sulistijono, 

2016). 

Ketatnya kompetisi dalam dunia perindustri merupakan akibat dari 

perkembangan teknologi  yang menuntut setiap perusahaan untuk lebih teliti dan 

terarah dalam menilai dan memfokuskan dalam persaingan produk maupun sistem 

industri. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi akan mempengaruhi 

perilaku ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan, mendistribusikan serta 

memasarkan suatu produk dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, perkembangan 

internet dan web telah mengubah berbagai konsep dan proposisi dan model bisnis, 

dengan kata lain perkembangan internet telah merubah secara besar-besaran dalam 

mengurangi biaya pembuatan, tempat penyimpanan, dan pengiriman dokumen, 

sehingga membuat informasi lebih cepat terserap ke masyarakat. Internet merupakan 

bentuk teknologi modern sangat dapat digunakan, mengingat besar pertukaran data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang atau organisasi semakin membuat 

banyaknya informasi dan data tersebut harus didistribusikan (Adiwihardja, 2016). 

Prima Sari merupakan industri kuliner di Pekanbaru yang bergerak dibidang 

bakery. Prima Sari Bakery memiliki pabrik pembuatan di Jalan limbungan Rumbai 
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Pekanbaru Riau. Berdiri sejak tahun 2003 dan memiliki cabang yang ada di luar kota 

yaitu daerah Medan Borong, Sidempuan Kisaran, Aceh, dan Bagan Batu. 

 
 Gambar 1.1  

Pabrik Prima Sari Bakery 
(Sumber: Pengolahan data, 2019) 

 

Prima Sari Bakery merupakan sebuah usaha rumahan yang menjual dan 

mensupplay beberapa produk roti. Roti yang diproduksi terdiri dari enam varian rasa 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 
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(5) (6) 

`Gambar 1.2 Produk (1) Roti Tawar (2) Roti Coklat Isi 4 (3) Roti Bulat (4) Roti 

varian isi Enam (5) Roti Kering Gula (6) Roti Tawar Kupas 
(Sumber: Pengolahan data, 2019) 

 

Semakin berkembangnya dunia bisnis dan banyaknya para pesaing yang mulai 

memasuki dunia bisnis di bidang kuliner kue dan roti pada  saat ini terutama di kota 

Pekanbaru, Prima Sari Bakery berusaha terus mengembangkan produknya dan 

menciptakan inovasi-inovasi yang lainnya dengan tetap mempertahankan 

eksistensinya dalam bisnis roti yang memiliki banyak pesaing di pasaran. Prima Sari 

Bakery dalam posisi bersaing dengan gerai atau outlet seperti Holland Bakery, Bobo, 

dan juga memiliki pesaing subtitusi seperti J.CO, Starbucks, Vanhollano, dan merek-

merek ternama lainnya dengan tingginya persaingan dalam usaha pangan dan kuliner 

yang ada di Kota Pekanbaru Riau. 

Proses penjualan Prima Sari Bakery masih dilakukan secara manual, Selama ini 

sistem penjualannya masih mengandalkan media interaksi dengan konsumen 

(pelanggan) yaitu dengan menggunakan sistem pembukuan faktur, struk bon. Adapun 

keluhan dari driver Prima Sari sebagai pensupplay produk roti pada store yang ada 

yaitu pembukuan pada penjualan dapat dihitung sepenuhnya setelah seminggu 

pengantaran produk roti pada store atau market  dan jangkauan pemasaran tidak 

menyeluruh karena mengandalkan sember daya manusia karyawan atau driver pabrik 

dalam pengantaran roti menuju outlet yang berkontribusi dalam mendistribusikan 

produk roti Prima Sari Bakery secara langsung dan masih berpusat pada lokasi tertentu 

yang ada di beberapa Kawasan yakni Pekanbaru, Kandis, Kerinci, Duri, Flamboyan, 
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Palas, Ujungbatu, Perawang, dan Bangkinang. Jangkauan pemasaran kurang luas 

dikarenakan hanya ada beberapa outlet yang setuju atau bekerja sama sebagai perantara 

pabrik dalam pemasaran. Target pemasaran yang dicapai kadang tidak sesuai hal ini 

mengalami pasang dan surut, Minat konsumen yang rendah karena kurangnya 

kepercayaan dibandingkan produk yang memiliki brand dan sudah terjamin kualitas 

dari produk pesaing, menyebabkan Prima Sari Bakery harus memiliki strategi dalam 

memulihkan dan menarik minat konsumen dalam mempertahankan konsistensinya di 

bidang roti dan kuliner Pekanbaru.  Kondisi Prima Sari Bakery yang belum stabil, harus 

berbenah dalam menjalankan strategi bisnisnya yang belum melakukan penerapan 

pemasaran berbasis online serta belum memiliki websaite penjualan yang merupakan 

salah satu dampak dari kurang luasnya masyarakat mengenal produk-produk yang 

dimiliki Prima Sari Bakery. Hal ini harus segera diselesaikan dalam mengalahkan 

pesaingnya karena dengan seringnya melakukan pemasaran dapat meningkatkan 

brand. 

Permasalahan lain yang timbul selain pesaing adalah produk roti yang berada 

di outlet tidak terawat seperti terkena sinar matahari sehingga berjamur, dimakan tikus 

sehingga produk harus diganti ataupun dipotong dari pendapatan yang seharusnya. 

Selain itu driver Prima Sari Bakery mengalami kesulitan dalam mengambil tagihan 

pada hari-hari tertentu atau hari libur yang menyebabkan menipisnya saldo pada 

pabrik. Rata-rata pendapatan pada pembukuan keuangan pabrik Prima Sari Bakery 

bulan April mencapai Rp.162.150. 000 sedangkan pengeluaran untuk pembelian 

kebutuhan produksi yang di butuhkan Rp.149. 542.000 ditambah dengan biaya di luar 

produksi seperti biaya makan karyawan dan lain sebagainya Rp.11.970.000. Total 

pengeluaran Rp.161.512.000. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bertanggung jawab 

pada pabrik bagian keuangan tersebut menyatakan bahwa pabrik sering mengalami 

pasang dan surut. Pabrik ini memiliki sistem bagi hasil antar pabrik yang lainnya yang 

ada di luar daerah dan membantu menutupi kekurangan lainnya. Berikut ini merupakan 
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data estimasi biaya pengeluaran yang di keluarkan Prima Sari Bakery minimal 

perbulannya  seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 Rekapitulasi data biaya pengeluaran Prima Sari Bakery  

No Biaya Pengeluaran Nominal perbulan  

1 Biaya Produksi   Rp. 104.000.000 

2 Biaya Operasional BBM Rp. 3.600.000 

3 Biaya Listrik  Rp. 4.000.000 

4 Biaya Tenaga Kerja (9 orang) Rp. 20.700.000 

5 Biaya Makan pekerja Rp. 4.500.000 

6 Biaya Perawatan Mesin (oli) Rp. 210.000 

7 Biaya Perbaikan Mesin Rp. 1.000. 000 

8 Biaya Service kendaraan Rp. 800.000 

Total Rp. 136.840.000 

(Sumber: Pengumpulan data, 2020) 

 

 Adapun data penjualan dan return produk yang diperoleh setelah seminggu 

pengantaran mengalami peningkatan dan penurunan yaitu seperti yang dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 Rekapitulasi data penjualan Prima Sari Bakery  

Tanggal Jumlah 

Produk 

Terjual Retrun 

Bs 

Sisa Laba 

5 Maret 2019 373 306 38 29 Rp. 3.802.000 

7 Maret 2019 505 400 73 32 Rp. 2.735.000 

11 Maret 2019 454 419 28 7 Rp. 3.169.000 

14 Maret 2019 550 489 41 20 Rp. 3554.000 

18 Maret 2019 610 418 128 64 Rp. 2.803.000 

21 Maret 2019 582 499 53 30 Rp. 3.485.000 

25 Maret 2019 480 412 68 - Rp. 2.836.000 

30 Maret 2019 578 492 86 - Rp. 3.546.000 

01-Apr-19 518 401 59 58 Rp. 1.870.000 

04-Apr-19 649 512 119 18 Rp. 3.535.000 

05-Apr-19 511 392 43 76 Rp. 2.981.000 

08-Apr-19 567 513 119 12 Rp. 3.637.000 

11-Apr-19 526 437 34 55 Rp. 2.768.000 

12-Apr-19 613 456 26 131 Rp. 3.481.000 

15-Apr-19 583 432 71 80 Rp. 3.049.000 

18-Apr-19 603 483 81 69 Rp. 4.584.000 
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Tabel 1.2 Rekapitulasi data penjualan Prima Sari Bakery (Lanjutan) 

Tanggal Jumlah 

Produk 

Terjual Retrun 

Bs 

Sisa Laba 

19-Apr-19 627 489 75 63 Rp. 3.619.000 

22-Apr-19 546 500 46 - Rp. 3.688.000 

29-Apr-19 495 388 59 48 Rp. 2.482.000 

3 Mei 2019 614 411 90 113 Rp. 2.832.000 

6 Mei 2019 523 441 61 21 Rp. 3.227.000 

9 Mei 2019 505 441 64 - Rp. 3.283.000 

10 Mei 2019 504 369 135 - Rp. 3.499.000 

13 Mei 2019 507 307 69 131 Rp. 2.547.000 

16 Mei 2019 498 388 64 49 Rp. 2.839.000 

17 Mei 2019 521 334 37 150 Rp. 2.422.000 

23 Mei 2019 444 375 44 25 RP. 2.984.000 

14 Juni 2019 882 796 86 - Rp. 5.664.000 

21 Juni 2019 700 653 47 - Rp. 4.470.000 

28 Juni 2019 328 305 23 - Rp. 2.535.000 

6 Juli 2019 808 514 154 141 Rp. 3.945.000 

(Sumber: Pengumpulan data, 2020) 

 

Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner pendahuluan untuk melihat 

respon konsumen terhadap produk roti Prima Sari Bakery. Berikut adalah hasil 

penyebaran kuesioner pendahuluan yang diberikan kepada 30 responden yang 

merupakan konsumen dan distributor produk Prima Sari Bakery seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 1.3 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pendahuluan 

No Pertanyaan Jawaban (Konsumen) 

STS TS CS S SS 

1 Tekstur Roti Prima Sari bakery tidak jauh 

berbeda dari produk lainnya   

 1 5 17 7 

 2 Tekstur Roti Prima Sari bakery lebih lembut dari 

produk lainnya   

 2 6 21 1 

3 Produk Roti Prima Sari Bakery memiliki 

kualitas yang tidak jauh berbeda dari produk 

yang dipasarkan lainnya 

 1 1 15 13 

4 Produk Roti Prima Sari bakery lebih banyak 

diminati dari pada produk lainnya 

  11 19  
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Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pendahuluan (Lanjutan) 

No Pertanyaan Jawaban (Konsumen) 

STS TS CS S SS 

5 Produk roti yang di jual Prima Sari Bakery 

bersih dan higienis 

 1 2 26 1 

6 Cita rasa Produk roti Prima sari bakery sesuai 

dengan selera 

  7 23  

7 Saya membeli Produk roti Prima sari bakery 

berdasarkan pilihan setelah membandingkan 

dengan produk yang lain 

  7 23  

8 Saya merekomendasikan kepada orang lain 

untuk membeli Produk roti Prima sari bakery 

  10 20  

9  Prima sari bakery membangun citra merek 

atau brand yang baik dan mempunyai ciri khas 

tersendiri 

1  5 24  

10 Produk roti Prima sari bakery yang ditawarkan 

memiliki ragam variasi rasa 

  2 26 2 

11 Produk Roti Prima Sari Bakery mudah didapat 

dengan harga yang terjangkau 

  5 21 4 

Total 1 5 61 235 28 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2020) 

 

Berdasarkan hasil kuesioner yang dapat dilihat pada tabel 1.3 di atas dari 30 

responden memberikan jawaban bahwa Industri Bakery khususnya Pekanbaru 

memiliki sistem  penjualan (pemasaran), cita rasa, kualitas, tekstur, bentuk yang sama 

termasuk produk Prima Sari Bakery, sehingga minat konsumen terhadap citra yang 

dibangun perusahaan bakery sama saja di mata konsumen, responden memberikan 

jawaban sangat setuju sebanyak 7 orang, setuju 17 orang, cukup setuju 5 orang, dan 

tidak setuju 1 orang, responden memberikan jawaban tersebut dikarekan pada outlet, 

market distributor tersebut banyak produk yang menyerupai dengan produk prima sari, 

namun demikian responden merasa tekstur roti pada prima sari lebih lembut dari 

produk yang di pasarkan dengan jawaban sangat setuju 1 orang, setuju 21 orang, cukup 

setuju 6 orang, dan tidak setuju 2 orang. Kualitas Produk roti prima sari bakery dijual 

dalam keadaan higienis responden menjawab sangat setuju 1 orang, setuju 26 orang, 

cukup setuju 2 orang, dan tidak setuju 1 orang. Cita rasa roti prima sari bakery sesuai 

selera konsumen responden menjawab setuju 23 orang dan cukup setuju 7 orang. 



 

8 

 

Konsumen memilih dan membeli produk roti prima sari bakery setelah 

membandingkan dengan produk yang ada di pasaran responden menjawab setuju 23 

orang dan cukup setuju 7 orang. Responden merekomendasikan kepada orang lain 

untuk membeli produk roti dari prima sari bakery, responden menjawab setuju 20 

orang, dan cukup setuju 10 orang. Prima sari membangun citra merek (brand) yang 

baik dan mempunyai ciri khas tersendiri, responden menjawab setuju 24 orang, cukup 

setuju 5 orang, sangat tidak setuju 1 orang. Prima sari menawarkan ragam variasi rasa 

kepada konsumen, responden menjawab sangat setuju 2 orang, setuju 26 orang, cukup 

setuju 2 orang. Produk dari prima sari mudah didapatkan dan harga terjangkau 

responden menjawab sangat setuju 4 orang, setuju 21 orang, cukup setuju 5 orang. 

Maka dari itu pada penyebaran kuesioner pendahuluan ini di dapatkan hasil bahwa 

konsumen menerima dengan baik, memberikan respon yang positif terhadap 

keberadaan Prima Sari, namun pemasaran industri bakery yang beredar di pasaran saat 

ini memiliki kesamaan dari segi kualitas bentuk, cita rasa, harga,  kemasan, dan 

pemasaran. 

Dalam pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web ini diawali dengan 

proses penelusuran untuk mengidentifikasi dan menganalisis semua kebutuhan yang 

berhubungan dengan konten dan dan fitur-fitur  yang  dibutuhkan. Kegiatan ini untuk 

memperoleh semua kebutuhan mengenai informasi setiap proses bisnis, agar model 

prosedur penjualan memiliki kesesuaian dengan proses bisnis konvensional. 

Merumuskan dengan pemilik bisnis tentang fungsionalitas penjualan menggunakan 

situs web dan aktivitas pada saat penjualan terjadi, termasuk didalamnya 

mendefinisikan kebutuhan user interface. Melakukan restrukturisasi kegiatan 

penjualan melalui media digitisasi. Hal ini dapat menawarkan sebuah peluang baru dan 

sekaligus menjadi solusi dari sejumlah batasan pada perusahaan dengan 

mempertimbangkan prosedur dan standarisasi operasional perusahaan. Sasarannya 

adalah menghasilkan proses digitisasi penjualan secara online tanpa bergantung kepada 

lokasi dan terikat dengan waktu transaksi bisnis. Cakupan analisis proses bisnis dari 

proses permintaan akan kebutuhan informasi sampai kepada proses validasi 
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penerimaan oleh konsumen (pelanggan). Kebutuhan spesifikasi sistem dibedakan 

menjadi dua, yaitu fungsional dan nonfungsional. Kebutuhan fungsional adalah 

kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. 

kebutuhan nonfungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti 

perilaku yang dimiliki oleh sistem penjualan. 

Untuk memperkenalkan, meningkatkan dan memperluas jangkauan pemasaran 

pada produk Prima sari bakery perlunya di terapkan strategi pemasaran terutama di 

bidang promosi agar konsumen mudah mengakses informasi update dan layanan jasa 

tentang produk untuk penjual dan pembeli, sebagai suatu cara berbelanja atau 

berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet, 

dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver” (Hidayat 

dkk, 2018).  

E-commerce sangatlah penting dalam mengenalkan produk yang dihasilkan 

serta untuk memotong rantai penjualan yang selama ini dilakukan yaitu penjualan 

melalui sales promotion dan Keunggulan yang lain dari ecommerce adalah bisa diakses 

24 jam non stop Penggunan e-commerce tidak hanya memudahkan konsumen saja tapi 

juga pemilik toko, misalnya biaya operasional yang relatif lebih murah, kemudahan 

untuk melakukan manajemen barang yang diperdagangkan, toko akan lebih dikenal 

oleh masyarakat luas karena dapat diakses oleh jutaan manusia dan juga membantu 

dalam penyusunan laporan yang diperlukan. Terdapat pula kemudahan dari sisi 

konsumen seperti, pembeli dapat melihat secara update produk-produk pada layar 

komputer dan telefon genggam (Hp), mengakses informasinya, memesan dan 

membayar dengan pilihan yang tersedia. Dengan adanya pengaruh kompetisi ekonomi 

secara global, yang menyebabkan informasi secara cepat, konsumen yang makin 

terdidik, inovasi yang cepat dan meningkatnya kompleksitas produk, electronic  

dengan berbasis internet sebagai salah satu teknologi di sektor bisnis dan pemasaran 

semakin populer untuk digunakan, (Hidayat dkk, 2018). 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat merumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang web e-commerce dalam upaya membantu proses 

pengawasan kegiatan jual beli untuk meningkatkan penjualan pada industri 

bakery 

2. Bagaimana memperluas area pangsa pasar sehingga menjadi media pelayanan 

informasi (promosi) dalam mempercepat pelayanan jarak jauh melalui Website 

E-Commerce 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

memiliki tujuan untuk :  

1. Merancang web e-commerce dalam upaya membantu proses pengawasan 

kegiatan jual beli untuk meningkatkan penjualan pada industri bakery 

2. Memperluas area pangsa pasar sehingga menjadi media pelayanan informasi 

(promosi) dalam mempercepat pelayanan jarak jauh melalui Website E-

Commerce 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dapat dirasakan dari penelitian ini oleh pihak yang 

bersangkutan yaitu:  

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bisnis dan proses 

pembuatan web dan membangun bisnis dengan manajemen strategi dalam 

meningkatkan usaha. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai pemberian solusi untuk untuk dapat menerapkan pemasaran pada 

industri Bakery berbasis online berupa web yang nantinya dapat dikembangkan 
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menjadi pasar online yang mungkin dapat meningkatkan minat pasar dan 

mempermudah pabrik dan meningkatkan omset dengan waktu yang singkat dan 

efisien. 

3. Bagi Konsumen 

Dapat mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi dan melihat 

produk dengan harga up to date, Memudahkan pelanggan dalam fasilitas 

pembayaran melalui transfer bank agar menghemat waktu dan proses jual beli. 

4. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, 

dan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan bisnis berbasis online. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan yang jelas sangat diperlukan dalam melakukan penelitian agar 

pembahasan dapat lebih terarah dan jelas. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode Waterfall Tahapan 

pada metode ini hanya mencakup Analisis, Design, Implementation, dan 

Testing. 

2. Tahapan penelitian ini tidak membahas proses Maintenance  

3. Pengguna dari sistem yang akan dibangun ini adalah admin, pemilik 

perusahaan, user.  

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai manajemen pengadaan juga pernah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan 

penyalinan, berikut ini adalah tampilan posisi penelitian: 
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 Analisis Strategi Bisnis 

E-Commerce 

perusahaan Starup 

Digital di Ijadfram 

Surabaya (Iffah, 2018) 

Menghubungkan 

Pihak Investor Startup 

Digital Online 

Marketplace Di 

Bidang Industri 

Ternak 

Integrate

d 

Marketin

g 

Commun

ication 

Pemanfaatan Teknologi 

Digital 

2 Implementasi Sistem 

Penjualan Online 

Berbasis E-Commerce 

Pada Usaha Rumahan 

Griya Unik Wanita 

(Syarif Hidayutullah, 

2011) 

Penjualan brang atau 

produk unik limited 

edition  

CMS, 

MySQL 

e- commerce 

3 Penerapan Metode 

Waterfall Pada  Sistem 

Informasi Penjualan 

Furniture Berbasis Web 

(Sagita dan Sugiarto, 

2016) 

Perdagangan Bebas 

Maka Hampir Setiap 

Perusahaan Ingin 

Mendapatkan Segmen 

Pasar Yang Seluas-

Luasnya 

Waterfall Menghemat waktu dan 

biaya pemesanan secara 

langsung datang ke 

toko, dan pembeli dapat 

melihat katalog yang 

dapat langsung dilihat di 

halaman website 

4 Perancangan Ulang 

Website Teknik 

Industri Uin Suska 

Riau Dengan 

Memperhatikan Aspek 

Usabilitas 

Menggunakan Metode 

Waterfall  

(Angga Gustiandi, 

2019) 

Pencarian Informasi 

Akademik dan Non 

Akademik Jurusan Di 

Sebuah Perguruan 

Tinggi Dengan Cara 

Klasik Melalui Kertas 

Cara Ini Tidak Efisien 

Waterfall

, dan 

Focus 

Group 

Discussi

on 

(FGD) 

Memudahkan Pengguna 

Dalam Mendapatkan 

Suatu Informasi Yang 

Diinginkan 

5 Perancangan Strategi 

Pemasaran Berbasis 

Sistem Web E-

Commerce Untuk 

Meningkatkan 

Penjualan Dengan  

Menggunakan Metode 

Waterfall Pada Pabrik 

Prima Sari Bakery 

 (Emilia Murni, 2019) 

Kurangnya Strategi 

Pada Bisnis Kuliner 

Pada Media Online  

Waterfall  Dapat meningkatkan 

pangsa pasar melalui 

media online pada 

penjualan pangan dan 

kuliner  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan, pembahasan dan penilaian tugas akhir ini, maka 

dalam pembuatannya akan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan 

penelitian dan penganalisaan terhadap permasalahan yang terjadi serta 

sebagai bahan pendukung dalam menggunakan metode penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Mengemukakan langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan 

dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, 

analisis hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data baik itu data sekunder maupun data 

primer dan teknis pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan. 

Serta memuat tahapan-tahapan pengolahan data yang dikumpulkan 

hingga digunakan untuk memecahkan masalah 

BAB V ANALISA  

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan teori yang 

digunakan menjelaskan pemecahan masalah dan perencanaan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah berkenan 

dengan pengendalian persediaan 

 

BAB VI PENUTUP 
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Berisi kesimpulan dan saran yang mengemukakan kesimpulan semua hal 

yang dilakukan penelitian, terutama akan hal pengolahan data yang 

diperoleh pemecahannya serta langkah-langkah yang patut dilakukan 

pihak perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Sistem Informasi   

 Perkembangan teknologi di era modern saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, dimana setiap orang dapat menemui berbagi teknologi di berbagai bidang 

di sekitar kehidupan manusia yaitu salah satunya adalah dengan adanya teknologi 

informasi yang diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Teknologi 

informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan suatu informasi kepada 

penggunanya untuk memperoleh data atau informasi yang dapat mendukung ketepatan 

dalam mengambil keputusan dengan menggunakan teknologi yang tepat (Lasminiasih 

dkk, 2016)  

Penggunaan teknologi informasi pada aktivitas perusahaan merupakan seperti 

value chain dapat menghasilkan beberapa keuntungan, seperti penghematan biaya, 

percepatan waktu operasi, peningkatan produktivitas, percepatan waktu pengiriman 

barang dan jasa kepada pelanggan, serta peningkatan nilai barang dan jasa yang tinggi 

pada pelanggan (Maharsi, 2000). 

 

2.2 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya merupakan rencana yang menyeluruh serta 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran barang dan jasa. Strategi pemasaran adalah 

serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan, serta aturan yang memberi arah kepada 

usaha-usaha pemasaran barang dan jasa. Strategi pemasaran juga merupakan wujud 

rencana yang terarah dibidang pemasaran, untuk memproleh suatu hasil yang optimal 

(Anam, 2013).  

Strategi pemasaran merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh 

unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, didalamnya 

tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di 
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pasar, bauran pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Definisi Kotler 

ini memberikan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di 

mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu dengan lainnya. 

Sementara itu menurut Winardi menyatakan bahwa “Strategi pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan merupakan hasil dipadukannya berbagai elemen 

pemasaran”. Dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan rangkaian suatu 

kegiatan yang terarah untuk mencapai sasaran dan dengan pola berpikir yang inovatif 

dan kreatif, untuk menghadapi kecenderungan yang terjadi di dalam organisasi maupun 

di luar organisasi, yang akan berpengaruh terhadap kepentingan maupun masa depan 

organisasi sendiri (Anam, 2013). 

Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan pasar 

tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut (Utomo, 2010):  

1. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, 

los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses 

jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.  

2. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai 

jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department 

Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

 

2.3 Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menyatakan bahwasanya kunci untuk meraih tujuan 

organisasi adalah menjadi lebih efektif dari pada pesaing dalam memadukan kegiatan 

pemasaran, guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

(Megawati, 2006). 
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Konsep pemasaran bersandar pada empat pilar yaitu pasar sasaran, kebutuhan 

pelanggan, pemasaran terpadu, dan profitabilitas. Konsep pemasaran menganut 

pandangan dari luar ke dalam yaitu mulai dengan mendefinisikan pasar dengan baik, 

memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan, memadukan semua kegiatan yang 

akan mempengaruhi pelanggan, dan menghasilkan laba melalui pemuasan pelanggan. 

Oleh karena itu, kunci utama untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan 

memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction) (Megawati, 2006).   

Bauran Pemasaran suatu perusahaan perlu menyusun strategi perusahaan yang 

efektif dan efisien. Peranan pemasaran lebih difokuskan pada tatanan strategi 

pemasaran dalam suatu perusahaan yaitu strategi bauran pemasaran. Marketing mix 

(bauran pemasaran) sebagai kombinasi dari empat variabel atau kegiatan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk harga, kegiatan promosi, dan  sistem 

distribusi. Marketing mix merupakan variabel-variabel terkendali  (controllable)  yang  

dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen 

pasar tertentu yang dituju perusahaan (Ramadhiany dan Hasbi, 2015).  

1. Produk Kotler dan Armstrong (dalam Ginting, 2012:90) mendefinisikan produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan  ke  pasar  untuk  perhatian,  akuisi,  

penggunaan,  dan  konsumsi  yang  dapat  memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Produk dapat berupa kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada pasar sasaran.  

2. Harga Kotler dan Armstrong (2013:285) mendefinisikan harga sebagai sejumlah 

uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk atau jasa; sejumlah nilai yang 

konsumen tukarkan untuk menukarkannya dengan keuntungan memperoleh ata 

menggunakan produk atau jasa.  

3. Tempat Menurut Michael J. Etzel (dalam Sunyoto, 2013:27) saluran distribusi 

terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan 

untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen 

akhir atau pemakai bisnis. Promosi adalah unsur dalam bauran pemasaran 
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perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk.  

 

2.4 Penjualan Online  

Penjualan online adalah melakukan aktivitas penjualan dari mencari calon 

pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan 

internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan 

jaringan internet (Susilo, dkk, 2018). 

 

2.5 Definisi E- commerce 

E-Commerce merupakan konsep dagang berupa prosedur jual-beli yang 

terdapat pada internet. E-Commerce adalah suatu konsep yang menjelaskan proses 

pembelian, penjualan dan pertukaran produk, servis dan informasi melalui jaringan 

komputer yaitu internet. Sebagian perusahaan besar E-Commerce menjadi bagian 

dalam pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan dan pembayaran 

para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. 

Perkembangan E-Commerce di Indonesia berjalan seiring berkembangnya internet 

sejak pertama kali masuk indonesia di awal tahun 1990-an. Saat ini kegiatan E-

Commerce di Indonesia merambah berbagai jenis kegiatan bisnis dari skala industri 

kecil sampai kepada industri yang besar (Susilo, dkk, 2018).  

 

2.5.1 Komponen E-commerce  

Beberapa kelebihan yang dimiliki e-commerce dan tidak dimiliki oleh transaksi 

bisnis yang dilakukan secara offline, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut ini 

(Maulana dkk, 2015):  

1. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti 

pakain, mobil, sepeda dll.  

2. Tempat menjual produk: tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki 

domain dan hosting.  

3. Cara menerima pesanan: Email, telpon, sms dan lain-lain.  
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4. Cara pembayaran: Credit card, Paypal, Tunai  

5. Metode pengiriman: Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE  

6. Customer service: email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam software. 

 

2.5.2 Jenis E-commerce   

Penggolongan E-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat 

transaksinya. Menurut Laudon dan Laudon (2008:63), penggolongan E-commerce 

dibedakan sebagai berikut (Maulana dkk, 2015):  

1. Business to Consumer (B2C) 

Mencakup transaksi jual, beli, dan pemasaran kepada individu pembeli dengan 

media internet melalui penyedia layanan e-commerce, seperti Kaskus, Toko 

Bagus, dan berniaga.com, melibatkan lembaga perbankan sebagai institusi yang 

menangani transfer pembayaran transaksi 

2. Business to business (B2B) 

Melibatkan lembaga Perbankan sebagai Institusi yang menangani Transfer 

Pembayaran Transaksi 

3. Consumer to Consumer (C2C).  

4. Peer-to-peer (P2P) 

5. Mobile Commerce (M-Commerce)    

   

2.5.3 Mekanisme Perdagangan Sistem E-Commerce 

Proses jual-beli di sistem e-commerce yang membedakan dengan proses jual-

beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai barang 

atau jasa yang diperlukan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran di lakukan 

secara elektronik melalui media internet. Mekanisme perdagangan di sistem e-

commerce dijelaskan melalui rantai nilai dalam e-commerce sebagai berikut (Maulana 

dkk, 2015): 

1. E-Products dan E-Services  

2. E-Procurement  
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3. E-Marketing  

4. E-Contracting  

5. E-Distribution   

6. E-Payment   

7. E-Customer Relationship Management 

 

2.5.4 Metode Pembayaran E-Commerce        

Dalam transaksi yang menggunakan e-commerce terdapat 3 metode 

pembayaran yang dapat digunakan (Maulana dkk, 2015):   

1. Online Procesing Credit Cart   

Metode ini digunakan untuk  produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar 

yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau 

saat itu juga    

2. Money Transfer  

Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya fee bagi 

pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke Negara lain.   

3. Cash on Delivery  

Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika konsumen 

langsung data ke toko  tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu 

wilayah yang sama dengan penyedia jasa. 

 

2.6 Definisi Internet  

Internet adalah sebagai jaringan komputer yang sangat luas dan besar dan 

mendunia, menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di 

seluruh dunia,dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber informasi dan fasilitas–

fasilitas layanan internet yaitu diantaranya (Hastanti, R., P, dkk, 2015):   

1.  Browsing atau surfing yaitu kegiatan “berselancar” di internet, kegiatan ini seperti 

layaknya berjalan-jalan di mal sambil melihat-lihat ke toko-toko tanpa membeli 

apapun.  
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2.  Elektronik mail (E-mail) fasilitas ini digunakan untuk berkirim surat dengan orang 

lain, tanpa mengenal batas, waktu, ruang bahkan birokrasi. searching yaitu kegiatan 

mencari data atau informasi tertentu di internet.  

3.  Catting fasilitas ini digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang 

lain di Internet. Pada umumnya fasilitas ini sering digunakan untuk bercakap-cakap 

atau mengobrol di internet World Wide Web (WWW).  

4. Newsgroup fasilitas ini digunakan untuk berkoferensi jarak jauh, sehingga anda 

dapat menyampaikan pendapat dan tanggapan dalam internet.  

5.  Download adalah proses mengambil file dari komputer lain melalui internet ke 

komputer.  

6.  Upload adalah proses meletakkan file dari computer kita ke komputer lain melalui 

internet.   

7.  Transfer protocol (FTP) fasilitas ini digunakan untuk melakukan pengambilan arsip 

atau file secara elektronik atau transfer file dari satu komputer ke komputer lain di 

internet.   

8.  Telnet fasilitas ini digunakan untuk masuk ke system computer tertentu dan bekerja 

pada system computer lain.  

9.  Ghoper fasilitas ini digunakan untuk menempatkan informasi yang disimpan pada 

internet server dengan menggunakan hirarki.  Selain yang diatas  masih banyak lagi 

fasilitas-fasilitas yang terdapat di internet. 

 

2.7 Website  

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang 

disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada 

perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer dan 

handphone. Definisi Web sebenarnya penyederhanaan dari sebuah istilah dalam dunia 

komputer yaitu World Wide Web yang merupakan bagian dari teknologi Internet 

(Hastanti, R., P, dkk, 2015). 
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World Wide Web (WWW) atau yang lebih dikenal dengan web ditemukan oleh 

seseorang berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Timothy Jhon Tim Berners-Lee 

sekitar tahnun 1980-an. Awalnya web ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah 

tukar menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat dia 

bekerja, yaitu di  European Laboratory for Particle Physics (lebih dikenal dengan 

nama CERN), di kota Geneva dekat perbatasan Perancis dan Swiss. Teknologi web 

semakin banyak digunakan untuk pembuatan website hingga web aplication. Jenis-

jenis website baru pun mulai bermunculan dan dikembangkan oleh para developer web 

atau jasa website. Website  dengan jenis baru lahir sebagai prototype bagi pengembang 

lain untuk mengembangkan jenis website serupa (Darmawan dan Permana, 2013).   

Berikut ini adalah jenis-jenis website yang beredar saat ini dan mulai menjadi 

tren  yaitu Basic, Search Engine, Portal, Blog, Networking, Forum, News, Event 

Organizer, Multimedia Streaming, E-Commerce, E-Learning (Darmawan dan 

Permana, 2013). 

 

2.7.1 Fungsi Website   

Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam,tergantung dari tujuan dan 

jenis website yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai (Wiyani 

dan Prabowo, 2013) : 

1. Media Promosi : 

Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, misalnya 

website yang berfungsi sebagai search engine atau toko Online, atau sebagai 

penunjang promosi utama, namun website dapat berisi informasi yang lebih lengkap 

daripada media promosi offline seperti koran atau majalah. 

2. Media Pemasaran : 

Pada took online atau system afiliasi, website merupakan media pemasaran yang 

cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk 

membangun toko online diperlukan modal yangr relatif lebih kecil, dan dapat 
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beroperasi 24 jam walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang 

tidak ditempat, serta dapat diakses darimana saja. 

3. Media Informasi : 

Website portal dan radio atau tv online menyediakan informasi yang bersifat global 

karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga 

dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, 

majalah, radio atau televisi yang bersifat lokal. 

 

2.8 Domain   

Domain adalah nama yang digunakan suatu pemilik website atau blog agar 

alamat website mereka mudah dihafal. Di Indonesia, domain-domain ini berakhiran 

dengan co.id, .ac.id, .go.id, .mil.id, .or.id, dan pada akhir-akhir ini ditambah dengan 

war.net.id, .mil.id, dan web.id. Penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut 

berbeda tergantung pengguna dan pengunaannya, antara lain sebagai berikut (Hastanti, 

R., P, dkk, 2015):  

1. co.id (Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum Sah) 

2. ac.id (Untuk Lembaga Pendidikan) 

3. go.id (Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia) 

4. mil.id (Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia) 

5. or.id (Untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori 

“ac.id”,”co.id”,”mi.id ”,” gol.id” dan lain) 

6. war.net.id (untuk industri warung internet di Indonesia) 

7. sch.id (khusus untuk Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

seperti SD, SMP dan atau SMU) 

8. web.id (Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang 

melakukan kegiatannya di Worl Wide Web).  

Nama domain dari tiap-tiap situs di seluruh dunia tidak ada yang sama sehingga 

tidak ada satupun situs yang akan dijumpai. 
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2.9 Hosting  

Hosting menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan sehingga 

memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet, server 

hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan 

jaringan internet berkecepatan tinggi (Hastanti, R., P, dkk, 2015). 

 

2.10 Waterfall  

Dalam melakukan perancangan sebuah website harus dilakukan secara bertahap 

sehingga website yang dihasilkan dapat lebih tertata dengan baik. Prosedur 

pengembangan yang  biasa digunakan pada sistem informasi yaitu model waterfall. 

Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan 

sistem lalu menuju ke tahap analisa, desain, coding, testing dan maintenance. Model 

ini disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu 

selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan (Pressman, 2008 dalam 

Pascapraharastyan dkk, 2014).   

 
Gambar 2.1 Siklus Pengembangan Dengan Metode Waterfall 

(Sumber : Hutahaean dan purba, 2016) 

 

Tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. Berikut adalah penjelasan 

dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam model ini menurut Pressman (Hutahaean dan 

purba, 2016):  

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 



 

25 

 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk 

mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus 

mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi yang dibutuhkan, 

user interface. Dari 2 aktivitas tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan software) 

harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan.  

2. Desain 

Proses ini digunakan untuk Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan 

yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka 

proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

2. Pengujian 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain 

tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, 

yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan 

implementasi dari tahap design yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh 

programmer.  

3. Integration And Sytem Testing 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. Semua 

fungsi-fungsi software harus diuji cobakan, agar software bebas dari error, dan 

hasilnya harus benar- benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya.  

 

2.11 Analisis Kebutuhan Fungsional  

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-

informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan fungsional 

biasanya menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang 

terjadi dalam sistem baru atau dapat disebut juga dengan kebutuhan pengguna (user 

requirement) (Hidayat, dkk, 2018) 
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Gambar 2.2 Diagram Input Process,Output (IPO) 

 (Sumber : Hidayat, dkk, 2018) 

 

Dari diagram input process output yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui 

bahwa setiap user mempunyai berbagai kebutuhan yang dibagi dalam lima bagian yaitu 

input, process, dan output. Dari user requirement yang telah ditentukan, akan 

digunakan untuk menentukan spesifikasi sistem yang akan dibuat. Berikut ini adalah 

spesifikasi sistem yang akan dibuat, antara lain sebagai berikut (Hidayat, dkk, 2018):  

1. Sistem terdiri dari dua halaman login, yaitu halaman admin dan halaman untuk 

customer.  

2. Halaman admin merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh admin, dalam 

hal ini adalah orang yang sudah ditunjuk oleh pihak manajemen  

3. Halaman customer merupakan halaman publik yang dapat diakses oleh 

pengunjung website yang ingin melihat dan membeli produk. Pada halaman 

customer terdapat fitur-fitur untuk melihat produk, melakukan pemesanan produk, 

dan melihat data riwayat customer tersebut. Pada halaman ini, sebelum melakukan 

pemesanan produk, customer terlebih dahulu harus melakukan registrasi kemudian 

login untuk masuk ke halaman utama.  

Adapun Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibuat yaitu sebagai 

berikut (Hastanti, R., P, dkk, 2015):  

1. Sistem harus dapat memberikan informasi tentang produk-produk kepada 

konsumen dan masyarakat.  

2. Kebutuhan dari sistem harus dapat menampilkan produk-produk yang baru.  

3. Sistem harus dapat menangani proses pemesanan produk dengan mudah.  
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Pada bagian ini dijelaskan siapa saja pengguna sistem, adapun tingkatan dari 

pengguna sistem website ini yaitu (Siregar, 2018):   

1. User  Umum 

User umum adalah pengguna biasa, pengunjung biasa hanya bisa melihat 

informasi mengenai profil, melihat produk, informasi alamat Pabrik roti. 

2. Admin   

Admin adalah seorang yang mengatur web, admin berhak melakukan apa saja 

yang berhubungan dengan website. Admin dapat mengakses halamannya sendiri, 

dan berisi tentang informasi dari database yang membangun website ini. Admin 

bertugas meng-upadate berbagai informasi yang berkaitan dengan website, 

mengontrol terhadap berbagai kesalahan dan keamanan yang ada pada sistem. 

Untuk mengakses halaman admin. Admin harus login terlebih dahulu pada form 

login admin sehingga pengguna lain (user) tidak bisa mengakses halaman admin  

 

2.12 DFD dan ERD 

Data flow diagram merupakan diagram yang menggambarkan alir data dalam 

suatu entitas ke sistem atau sistem ke entitas. DFD juga dapat diartikan sebagai teknisi 

grafis yang mengambarkan alir data dan transformasi yang digunakan sebagai 

perjalanan data dari input atau masukan menuju keluaran atau output (Hastanti, R., P, 

dkk, 2015) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah model logika data atau proses yang dibuat 

untuk  menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 

sistem, dimana data disimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut dan interaksi 

antara data yang tersimpan dan proses yang akan dikenakan pada data tersebut. Bentuk 

dokumentasi berupa foto kegiatan, produk-produk makanan hingga minuman (Siregar, 

2018). 

ERD merupakan tool analisis sistem pertama yang memusatkan pada data dan 

keterkaitan antar data serta pengorganisasian data. Entity Relationship Diagram (ERD) 



 

28 

 

adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam 

secara abstrak (Hastanti, R., P, dkk, 2015) 

 

2.13 Antar Muka Pemakai (User Interface)   

Antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan 

manusia berinteraksi dengan komputer. Tujuan dari user interface adalah merancang 

interface yang siap digunakan, dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan penggunanya 

untuk sistem perangkat lunak (Harjoko dan Suteja, 2008). 

Dasar-dasar dalam merancang user interface adalah sebagai berikut (Harjoko 

dan Suteja, 2008):  

1. User Familiarty (mudah dikenali)  

2. Consistency (konsisten dalam operasi)  

3. Minimal surprise (tidak membuat kaget user)  

4. Recoverability (pemulihan)  

5. User guidance (bantuan)  

6. User diversity (keberagaman)  

Melakukan desain user interface yang efektif harus memperhatikan aspek 

grafis, layout dari informasi, dan logika dalam bernavigasi 

 

2.14 Black Box Testing  

Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-

hal berikut (Mustaqbal, M. S, dkk, 2015):  

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

2. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data.  

4. Kesalahan performansi (performance errors).  

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.   
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Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 

(Mustaqbal, M. S, dkk, 2015):  

1. Bagaimana fungsi-fungsi diuji agar dapat dinyatakan valid 

2. Input seperti apa yang dapat menjadi bahan kasus uji yang baik 

3. Apakah sistem sensitif pada input-input tertentu 

4. Bagaimana sekumpulan data dapat diisolasi  

5. Berapa banyak rata-rata data dan jumlah data yang dapat ditangani sistem 

6. Efek apa yang dapat membuat kombinasi data ditangani spesifik pada operasi 

sistem 

 

2.15 User Acceptance Test (UAT) 

Metode UAT yaitu pengujian dilakukan oleh pengguna secara langsung untuk 

memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pengguna. Pengujian ini melibatkan data real yang didapat secara langsung 

melalui kuesioner tanpa memperhatikan detail internal dari sistem. Kuesioner akan 

disebarkan kepada 30 orang responden yang merupakan pengguna sistem. Kuesioner 

yang akan dibuat terdiri atas 10 pertanyaan dengan menggunakan 5 jawaban pilihan 

yang mewakili dari tujuan akhir yang ingin dicapai dari pembuatan sistem ini. Data 

yang diperoleh dari hasil pengujian dengan kuesioner kemudian diukur dengan skala 

Likert’s Summated Rating (LSR). Metode  LSR merupakan skala atau pengukuran  

tentang sikap responden (Mustaqbal, M. S, dkk, 2015). 

Pangujian UAT dilakukan setelah sistem selesai dibangun. Pengujian ini 

berguna untuk melihat sejauh mana sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik 

serta dan sesuai dengan kebutuhan user. Adapun Rumus  yang digunakan dalam 

menentukan bobot UAT adalah sebagai berikut (Agustina, R, dan Suprianto, D, 2018): 
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Tabel 2.1 Bobot Jawaban 

Kode Keterangan Jawaban Bobot 

A Sangat : mudah/bagus/ jelas 4 

B Mudah : Bagus/sesuai/jelas 3 

C Cukup : Sulit/bagus/sesuai/ jelas 2 

D Sangat Jelas : Sulit/jelek/tidak sesuai 1 

 (Sumber: Pengumpulan data, 2020) 

 
Nilai Rata-Rata

Banyak Responden 
/ 4 x 100 

 

Presentase dapat diperoleh dari hasil dari jawaban responden/jumlah responden 

kemudian dibagi 4 dikali 100. Dimana kategori hasil yang didapatkan dalam bentuk 

angka yakni (Agustina, R, dan Suprianto, D, 2018): 

1. Angka 0% - 25% = sangat buruk 

2. Angka 26% - 50% = buruk 

3. Angka 51% - 75% = baik 

4. Angka 76% - 100% = sangat baik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

flowchart dibawah ini: 
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- Interface
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Implementasi 
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- Permasalahan

Sistem Baru
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1. Data Primer

a. Observasi

b. Wawancara
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2. Data Sekunder

a. Profil Perusahaan

b. Struktur Organisasi

c. Data Distributor Area Pekanbaru

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

diperlukan untuk menentukan variabel penelitian. Studi pendahuluan yang dilakukan 

Peneliti dalam kegiatan ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung tentang keadaan lingkungan  

pengadaan barang. 

2. Wawancara 

Wawancaran dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi secara rinci 

mengenai semua yang berkaitan dengan perusahaan berdasarkan pada apa yang 

disampaikan pihak-pihak yang terkait. 

3. Kuesioner 

Kuesioner yang disebarkan pada tahap studi pendahuluan adalah kuesioner 

pendahuluan yang berisikan tentang pernyataan-pernyataan yang dapat 

memperkuat latar belakang permasalahan yang diambil atau yang dibahas pada 

penelitian ini. 

 

3.2 Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan teori-teori sebagai pendukung 

dalam memecahkan permasalahan yang ada. Setelah pokok permasalahan dapat 

digambarkan dari observasi langsung dan wawancara dilanjutkan dengan penyebaran 

Kuesioner pendahuluan yang telah dilakukan, peneliti selanjutnya melakukan studi 

literatur terkait dengam pokok permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, studi 

literatur yang digunakan adalah teori-teori tentang metode pada perancangan strategis 

pemasaran berbasis sistem web e-commerce untuk meningkatkan penjualan pada 

industri bakery. 
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3.3 Identifikasi Masalah 

Tahap ini digunakan untuk menemukan pokok permasalahan yang terjadi pada 

Prima sari bakery, setelah dilakukannya observasi, wawancara dan penyebaran 

Kuesioner pada tahap studi pendahuluan, serta didapatkan teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah yang didapatkan setelah melakukan studi pendahuluan, 

maka dilakukan identfikasi masalah pada Prima sari bakery. Dimana permasalah yang 

terjadi dan yang akan diangkat sebagai penelitian adalah pada industry bakery ini 

adalah banyaknya pesaing di bidang kuliner, roti, menyebabkan berpengaruh besar 

terhadap minat dari produk prima sari bakery, dimana perindustrian bakery sedang 

berkembang pesat sesuai trend yang berkembang dan merupakan salah satu kebutuhan 

pangan dalam masyarakat, organisasi dan kalangan lainnya. Minat konsumen sangat 

berpengaruh pada pendapatan dan eksistensi pabrik, dimana pabrik prima sari bakery 

merupakan salah satu pabrik yang bertahan dengan beberapa pabrik cabang yang ada 

di luar daerah Pekanbaru. Penjualan pada prima sari bakery Pekanbaru sering 

mengalami peningkatan dan penurunan menyebabkan biaya pendapatan lebih kecil dari 

pada pengeluaran. Dikarekana ada beberapa faktor yaitu sistem dalam proses penjualan 

Prima sari bakery masih secara sistem manual dengan cara menggunakan faktur dan 

bon sehingga Proses mengantri dalam mengambil tagihan. Proses penjualan yang 

masih manual dan mengandalkan outlet yang telah bekerja sama dalam 

mendistribusikan produk pada pemasaran, sehingga jangkauan pemasaran pada produk 

tidak merata.  

 

3.4 Perumusan Masalah  

  Rumusan masalah adalah masalah yang dibahas pada penelitian ini, 

penyelesaian permasalahan dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perancangan web E-Commerce dalam 

mengembangkan sistem informasi agar dapat membantu pengawasan kegiatan 

pemasaran dan penjualan pada industri bakery sehingga memudahkan menggambil 

langkah teknis dan strategis dalam memasarkan produk. 
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3.5 Penetapan Tujuan  

Penetapan tujuan dalam suatu penelitian dilakukan supaya penelitian fokus 

pada tujuan yang didapat karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian tergantung dari 

tujuan yang ingin dicapai, apakah penelitian sudah sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak. Dalam penelitian pada pabrik Bakery Prima Sari ini, tujuan yang ingin dicapai 

adalah merancang sistem web E-Commerce dalam membantu pengawasan kegiatan 

penjualan sehingga dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dan 

memperluas jaringan bisnis yaitu area pangsa pasar dan mempercepat dalam pelayanan 

jarak jauh, memudahkan pihak pabrik untuk meningkatkan persaingan antara bisnis 

online yang lainnya dari waktu ke waktu dan memudahkan pelanggan dalam 

mengakses informasi terbaru. 

  

3.6 Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengumpulan 

data, dalam suatu penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam memecahkan 

pokok permasalahan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari perusahaan seperti data hasil 

observasi, wawacara langsung dilapangan, dan penyebaran kuesioner. 

a. Pengumpulan data dengan cara wawancara melalui proses tanya jawab oleh 

peneliti terhadap responden atau pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.  

b. Pengumpulan data melalui observasi adalah dengan cara melakukan 

pengamatan langsung dilapangan dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan 

dan kinerja dari Prima Sari Bakery  

c. Pengumpulan data dengan kuesioner ini bersifat Cluster Sampling (Area 

Sampling) dalam cluster sampling, populasi target pertama-tama dibagi ke 

dalam sub kelompok atau cluster yang eksklusif, Kemudian sampel acak dari 
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cluster tersebut dipilih berdasarkan teknik probability sampling, misalnya 

dengan menggunakan random sampling dengan kata lain cluster sampling 

hanya sampel dari sub populasi (cluster) yang dipilih, dimana Penyusunan dan 

penyebaran kuesioner dalam penelitian ini mengambil sampel responden 

berdasarkan pada area tertentu, dikarenakan adanya beberapa daerah pemasaran 

yang dilakukan prima sari bakery yang berada di luar daerah. Beberapa langkah 

yang di pertimbangkan dalam penarikan sampel ini adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan populasi sampel 

b) Mencari data akurat unit populasi 

c) Memilih sampel yang representative (karakter yang sama yang dimiliki 

populasi) 

d) Menentukan jumlah sampel yang memadai. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat oleh peneliti. Data 

ini merupakan data dan dokumentasi dari perusahaan itu sendiri. Pada penelitian 

ini data sekunder yang didapat dari Prima Sari Bakery ini adalah profil perusahaan, 

dan struktur organisasi dan data distributor pemasaran. 

 

3.7 Pengolahan Data 

Setelah data telah diperoleh, selanjutnya data tersebut di olah untuk 

mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Pada 

penelitian ini, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka pengolahan data yang 

dilakukan adalah: 

 

3.7.1 Analisis Sistem 

Tahapan pertama dalam metode waterfall ialah tahapan Analysis and Definition 

yang mana pada tahap ini peneliti mencari kebutuhan informasi yang akan 

diimplementasikan kedalam website.  

Analisis waterfall dibagi menjadi 2 kategori yaitu: 
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1. Sistem Lama 

Sistem lama atau sistem yang sedang dalam proses penggunan dari Prima sari 

bakery yaitu dengan sistem manual, menggunakan faktur dan bon, pembukuan 

pemesanan, inventory dan lain sebagainya secara manual dan tidak terstruktur dan 

permasalahan yang ada di Prima sari bakery lainnya. 

2. Sistem Baru  

Dimana terdapat sistem yang bersifat fungsional  jenis kebutuhan yang berisi 

proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional 

juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. 

Kebutuhan fungsional biasanya menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta 

aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru atau dapat disebut juga dengan 

kebutuhan pengguna (user requirement). DFD sebagai teknisi grafis yang 

mengambarkan alir data dan transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data 

dari input atau masukan menuju keluaran atau output dan ERD yang merupakan 

tool analisis sistem pertama yang memusatkan pada data dan keterkaitan antar data 

serta pengorganisasian data, yang dapat memberikan informasi kepada konsumen 

terkait produk, kebutuhan dari sistem dapat ditampilkan, dan dapat menangani 

sistem pemesanan.  

Selain itu terdapat fungsi non- fungsional kebutuhan yang berisi 

property perilaku yang dimiliki oleh sistem, seperti Usability, Reliability, 

Portability, Supportability. 

 

3.7.2 Desain Sistem   

Adapun hal yang perlu di pertimbangkan dalam perancangan pada sistem yaitu 

sebagai beriku: 

1. Pada tahapan ini, akan dilakukan desain sistem yang digunakan untuk 

mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun 

perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada 

langkah ini akan dilakukan pembuatan rancangan diagram yang 
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menggambarkan hubungan antara user dengan sistem.  Perancangan bentuk 

Interface berkaitan dengan kemampuan pengguna mempertahankan 

pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. sistem komputer yang 

memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer, Kemampuan tersebut 

diarahan oleh tata letak desain interface yang relatif tetap yang menjadi 

gambaran untuk web e-commerce yang akan di rancang dalam pengoperasian 

sistem penjualan berbasis online. 

2. Struktur Menu, Dimana item-item yang akan di tampilkan dalam web untuk 

meningkatkan minat konsumen dan mempermudah proses jual beli . 

 

3.7.3 Code 

Pada tahap ini desain diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak. Pada 

tahap pengimplementasian ke dalam kode program akan bergantung pada hasil desain 

perangkat lunak pada tahap sebelumnya. 

 

3.7.4 Implementation dan Unit Testing   

Pada tahapan ini akan dirancangan sebuah website dengan mempertimbangkan 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Implementasi adalah tahapan 

pengaplikasian desain yang telah dirancang ke dalam software. Tester dapat 

mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 

fungsional program pengujian dilakukan oleh pengguna secara langsung untuk 

memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pengguna.  

Pengujian ini melibatkan data real yang didapat secara langsung melalui 

kuesioner tanpa memperhatikan detail internal dari sistem. Data yang diperoleh dari 

hasil pengujian dengan kuesioner kemudian diukur dengan skala Likert’s Summated 

Rating (LSR). Metode  LSR merupakan skala atau pengukuran  tentang sikap 

responden. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dan pengujian UAT dan 

Black Box dimana teknik pengujian Black-box berfokus pada domain  informasi dari 
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perangkat lunak, dengan melakukan test case dengan menpartisi domain input dari 

suatu program dengan cara yang memberikan cakupan pengujian yang mendalam. 

untuk melakukan interpretasi hasil Tahapan terakhir setelah sistem sudah menjadi 

prototype adalah testing (pengujian). Pengujian ini adalah langkah yang penting untuk 

melihat apakah prototype yang telah dibuat sudah sesuai dengan harapan atau tidak.  

 

3.8 Kesimpulan dan Saran   

Dari kesimpulan diharapkan dapat diterapkan dan di kembangkannya website 

online pada strategi pemasaran dan penjualan dengan harapan Indonesia dapat 

menduduki pasar dunia yang maju dan berkembang dan meningkatkan pendapatan, 

membuka lapangan pekaerjaan baru dan meningkatkan wawasan serta saran untuk 

meningkatkan penelitian selanjutnya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengolahan, perancangan dan analisis data dapat diambil 

kesimpulan bahwasanya hasil pada penelitian ini: 

1. Hasil rancangan pada penelitian ini berupa Website penjualan roti pada 

Prima Sari Bakery. Website ini memberikan efisiensi kinerja pada karyawan 

dan pembeli (toko). Dimana proses penjualan terdata melalui website baik 

itu data penjualan, data produk, data customer (toko yang di supplay), data 

pemesanan, data invoice tertera pada website admin melalui input yang 

dilakukan oleh toko. Pimpinan pabrik dapat mengakses data penjualan 

melaui website, hal ini membantu proses pengawasan kegiatan jual beli 

pabrik pada toko ataupun outlet dalam memasarkan produk roti Prima Sari 

Bakery. 

2. Sistem yang dibangun ini dapat diakses oleh 3 aktor (pengguna) yaitu User 

admin selaku pemilik, User Customer (toko yang di supplay). Dengan 

adanya rancangan sistem ini dapat mengembangkan dan memperluas 

pangsa pasar sebagai media promosi dengan ditambahnya akses untuk User 

umum selaku pengguna gadget atau internet untuk memperoleh data produk 

Prima Sari Bakery, data pabrik Prima Sari Bakery. 

 

6.2 Saran 

Pada Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. 

Saran yang dapat berikan untuk pengembangan selanjutnya adalah Pengembangan 

sistem website lebih lanjut dibenarkan seperti penjualan berbentuk softwere, apk, 

android, dan lain sebagainya sebagai bentuk pengembangan perangkat rekayasa 

industri. Sistem pemesanan hanya berbasis web, hal ini dapat di kembangkan lagi 
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dengan menambahkan sistem pemesanan yang menjadi trend dengan meningkatkan 

perindustrian dan perekonomian yang ada di Indonesia. 
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Lampiran B 

 

Dokumentasi Pabrik 
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Lampiran C 

 

KUESIONER PENDAHULUAN 

 

 

Kepada Responden yang terhormat, 

 Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir di Jurusan Teknik Industri Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Pengaruh Kepuasan Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian”, saya mengharapkan ketersediaan anda untuk 

membantu saya dengan cara mengisi kuesioner ini. 

 Informasi yang anda berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena 

itu saya sangat berharap kepada anda dalam menjawab kuesioner dilakukan dengan 

sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki b. Perempuan 

2. Pekerjaan : 

a. Pelajar b. Mahasiawa  c. Sudah Bekerja d. Pedagang  e.dll 

Daftar Pernyataan 

 Berilah tanda silang (X) atas setiap jawaban anda pada kolom yang tersedia  

Keterangan: 

  SS = Sangat Setuju 

  S = Setuju 

  CS = Cukup Setuju 

  TS = Tidak Setuju 
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No Pertanyaan STS TS CS S SS 

1 Tekstur Roti Prima Sari bakery lebih lembut dari produk 

lainnya   

     

2 Tekstur Roti Prima Sari bakery tidak jauh berbeda dari 

produk lainnya   

     

 

3 

Produk Roti Prima Sari Bakery memiliki kualitas yang tidak 

jauh berbeda dari produk yang dipasarkan lainnya 

     

4 Produk Roti Prima Sari bakery lebih banyak diminati dari 

pada produk lainnya 

     

5 Produk roti yang di jual Prima Sari Bakery bersih dan 

higienis 

     

6 Cita rasa Produk roti Prima sari bakery sesuai dengan selera      

7 Saya membeli Produk roti Prima sari bakery berdasarkan 

pilihan setelah membandingkan dengan produk yang lain 

     

8 Saya merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli 

Produk roti Prima sari bakery 

     

9 Prima sari bakery membangun citra merek atau brand yang 

baik dan mempunyai ciri khas tersendiri 

     

10 Produk roti Prima sari bakery yang ditawarkan memiliki 

ragam variasi rasa 

     

11 Produk Roti Prima Sari Bakery mudah didapat dengan harga 

yang terjangkau 

     

 

       Pekanbaru,     

Saya yang bertanda tangan 
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Lampiran D 

 

KUESIONER PENGUJUAN 

 

Kepada Responden yang terhormat, 

 Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir di Jurusan Teknik Industri Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang “Pengujian Sistem website Penjualan 

Roti bakery Prima Sari ”, saya mengharapkan ketersediaan anda untuk membantu saya 

dengan cara mengisi kuesioner ini. 

 Informasi yang anda berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena 

itu saya sangat berharap kepada anda dalam menjawab kuesioner dilakukan dengan 

sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Daftar Pernyataan 

 Berilah tanda silang (X) atas setiap jawaban anda pada kolom yang tersedia  

Keterangan: 

  SS = Sangat Setuju 

  S = Setuju 

  CS = Cukup Setuju 

  TS = Tidak Setuju 

Identitas Responden 

Nama   :  

Jenis kelamin :  

Pekerjaan :  
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Tabel Pengujian sistem Prima Sari Bakery metode Black Box Tasting 

NO Pernyataan Jawaban 

Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Apakah Tampilan Media 

Pembelanjaan web ini 

menarik? 

    

2 Apakah Menu-menu 

media pembelanjaan ini 

mudah di pahami? 

    

3 Apakah Sistam belanja 

online ini dapat 

membantu kinerja 

(Admin dan Customer)? 

    

4 Apakah Sistem ini sesuai 

dengan yang di 

harapkan? 

    

5 Apakah sistem web 

penjualan online bakery 

ini sudah layak di 

terapkan?  

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Pengujian sistem Prima Sari Bakery metode (UAT)  

NO Pernyataan Bobot Jawaban 
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Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Apakah Tampilan Media website 

Pembelanjaan pada bakery ini 

menarik? 

    

2 Apakah Menu-menu website 

pembelanjaan bakery ini mudah 

di pahami? 

    

3 Apakah Sistam belanja online 

pada bakery ini dapat membantu 

kinerja dan mempersingkat 

waktu? 

    

4 Apakah Sistem ini sesuai dengan 

yang di harapkan dan layak untuk 

diterapkan ? 

    

5 Apakah semua fitur dan menu 

pada sistem website penjualan 

online bakery ini dapat di akses 

atau berjalan dengan baik? 

    

 

6 Apakah website penjualan bakery 

dapat menghindari kesalahan 

dalam penggunaan ? 

    

7 Apakah sistem informasi pada 

proses input data sudah berjalan 

dengan baik? 

    

8 Apakah media penyimpanan data 

dapat membantu bagian produksi 

dan manajemen keuangan? 

    

9 Apakah perincian data pada 

sistem web penjualan bakery ini 

memuaskan? 

    

10 Apakah sistem web penjualan 

online bakery ini sudah layak di 

terapkan?  

    

 

         

Pekanbaru,  2020 

Tanda Tangan  
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