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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

   Di zaman modern seperti saat ini memelihara hewan sudah menjadi gaya 

hidup dan tren dimasa kini. masyarakat pun semakin sadar akan pentingnya 

perawataan terhadap hewan tersebut, hewan peliharaan mungkin bisa berbagai 

macam,  namun yang umum menjadi peliharaan dimasyarakat kita adalah 

kucing dan anjing. di Yogyakarta sendiri banyak bermunculan pet shop, salon 

hewan atau fasilitas fasilitas khusus yang diperlukan bagi hewan tersebut. 

Adanya fasilitas untuk perawatan bagi hewan secara langsung sangat membantu 

bagi pemilik hewan dalam merawat peliharaannya .  

 Salah satu yang banyak diminati bagai pemilik hewan adalah salon hewan 

,salon hewan sendiri menyediakan berbagai macam perawatan khusus untuk 

kucing dan anjing , salah satunya salon hewan anjing dan kucing Hachiko yang 

berlokasi di jalan Parangtritis km 7. salon Hachiko menyediakan berbagai 

perawatan untuk hewan seperti, groming, pembersihan kuku, faksin 

,pembersihan kutu dan jamur sampai spa untuk hewan pun juga ada. Terdapat 

dua pilihan dalam pemesanan yaitu paket dan pilihan sendiri . dalam paket 

terdapat berbagai perawatan yang sudah dijadikan satu yang tentunya lebih 

murah ketimbang memilih sendiri . selain jasa salon hewan. Pet shop hachiko 

pun juga menyediakan berbagai kebutuhan hewan seperti pakan dan accecories 

khusus untuk kucing dan anjing.  

 Sistem pemesanan salon di Petshop Hachiko masih menggunakan metode 

manual  dengan menggunakan microsoft excel sebagai data pemesanan yang 

telah  masuk dirasa kurang efisien. Pelanggan pun juga masih kesulitan apabila 

sistem pemesanan masih secara manual karena membutuhkan waktu yang 

banyak jika harus datang ke salon tersebut.  
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1.2 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan di salon hewan 

Hachiko. 

2. Membantu memberikan informasi tentang pelayanan apa saja yang ada di 

salon hewan Hachiko. 

3. Membantu user admin dalam pengelolaan data pemesanan di petshop 

hachiko. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari aplikasi ini adalah: 

1.  Pemesanan hanya diberi waktu 1 x 24 jam. Apabila Pelanggan tidak 

melakukan pembayaran selama 1 x 24 jam maka pemesanan akan hangus. 

2. Aplikasi ini hanya menyediakan pelayanan untuk kucing dan anjing. 

3. Untuk melakukan pemesanan disistem ini harus menggunakan internet atau 

secara online.  

4. Apabila pesanan dibatalkan pengembalian uang tidak bisa melalui sistem 

pelanggan harus konfrimasi kepada pegawai 


