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Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang 

efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, 

kapan saja dan dimana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar 

pada perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau kantor, calon pembeli dapat 

melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, memesan 

dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat 

waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi sehingga 

dari tempat duduk ia dapat mengambil keputusan dengan cepat. Transaksi secara 

online dapat menghubungakan antara penjual dan calon pembeli secara langsung 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu berarti transaksi penjualan secara online 

mempuyai calon pembeli yang potensial dari seluruh dunia. Sanjaya Jati Meubel 

Ponorogo adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Meubel 

dan melayani berbagai macam pemesanan barang olahan yang berbahan dasar 

kayu. Sanjaya Jati Meubel Ponorogo beralamatkan di Jl. Sukowati No. 5 Ngunut 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan produktifnya Sanjaya 

Jati Meubel Ponorogo memproduksi meja, kursi, dipan, bufet, almari dan berbagai 

macam furniture yang berbahan dasar kayu jati. Dikerjakan dengan oleh tenaga-

tenaga yang profesional dibidangnya, dan senantiasa menjadikan kepuasan 

pelanggan adalah kewajiban dan motivasi dalam setiap transaksi. Sistem 

penjualan yang selama ini digunakan oleh Sanjaya Jati Meubel Ponorogo adalah 

dengan cara memasarkan sendiri produk mebel secara langsung atau harus melalui 

tatap muka dengan calon pembeli. Hal ini dapat menjadi masalah karena ketidak 

efisienan dalam proses penjualan produk tersebut. Jika hanya mengandalkan 

sistem penjualan tersebut, maka pendapatan perusahaan tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan. Selain itu perkembangan perusahaan dinilai agak 

lambat. Oleh karena itu perlu dirancang suatu sistem pemesanan secara online 

dengan menggunakan media web atau internet dengan tujuan untuk 

meminimalkan waktu proses penjualan dengan tujuan dapat meningkatkan volume 

penjualan, sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat. 
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