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ABSTRAKSI 

 

 

Sistem Informasi Penjualan Barang Perlengkapan Bayi Berbasis Web Pada 

Rizquna Baby Shop Madiun 

 

 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah berkembang pesat, 

hampir semua bidang aplikasi bisnis telah memakai dan mengembangkan sistem 

informasi dengan sedemikian rupa sehingga mampu memajukan dan 

mengembangkan usaha dengan sangat baik.  

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini banyak mendorong manusia 

untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu dalam mendapatkan 

informasi dengan cepat dan mudah. 

Rizquna Baby Shop adalah toko yang bergerak dibidang pemasaran yaitu 

penjualan barang perlengkapan bayi. Dalam pemasaran dan penjualan produk-

produknya, Rizquna Baby Shop masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan 

produk-produk Rizquna Baby Shop masih kurang dikenal oleh masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun suatu 

sistem berbasis online agar pemasaran dan penjualan produk-produk di Rizquna 

Baby Shop bekerja secara maksimal dan dapat mempermudah masyarakat dalam 

mendapatkan informasi.  

 

 

Kata Kunci : Online, Sistem, Informasi, Bayi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah berkembang 

pesat, hampir semua bidang aplikasi bisnis telah memakai dan 

mengembangkan sistem informasi dengan sedemikian rupa sehingga mampu 

memajukan dan mengembangkan usaha dengan sangat baik.  

Kemajuan teknologi informasi saat ini banyak mendorong manusia 

untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu dalam mendapatkan 

informasi dengan cepat dan mudah. Begitu halnya dengan sebuah toko, 

sebuah toko harus dapat membuat layanan informasi dan promosi dengan 

baik untuk menarik perhatian konsumen. Disamping informasi yang akurat, 

cepat, dan mudah, informasi yang disampaikan harus dikemas dengan 

menarik. Kemajuan teknologi informasi ini terlihat semakin pesat pada 

pengembangan internet dan tidak lepas dari sebuah website. 

Website digunakan untuk mengenalkan suatu produk atau jasa layanan 

atau yang disebut dengan promosi sebuah toko kepada para pengguna 

internet. Untuk itu website yang ditampilkan haruslah memiliki interface 

yang bagus, menarik dan dinamis sesuai dengan bidang yang dikelola oleh 

sebuah toko. 

RIZQUNA BABY SHOP adalah toko yang bergerak dibidang 

pemasaran yaitu penjualan barang-barang perlengkapan bayi. Dalam 

pemasaran dan penjualan produk-produknya, RIZQUNA BABY SHOP masih 
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kurang maksimal. Hal ini dikarenakan produk-produk RIZQUNA BABY 

SHOP masih kurang dikenal oleh masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tugas 

akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN BARANG 

PERLENGKAPAN BAYI BERBASIS WEB PADA RIZQUNA BABY 

SHOP MADIUN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana membuat layanan sistem informasi dan promosi penjualan 

barang perlengkapan bayi agar dapat menarik perhatian banyak 

konsumen? 

2. Bagaimana merancang dan membangun program aplikasi sistem informasi 

penjualan barang-barang perlengkapan bayi berbasis web? 

3. Apakah dengan adanya sistem aplikasi penjualan barang perlengkapan 

bayi ini informasi yang diharapkan dapat lebih mudah, cepat, dan akurat? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Sistem ini hanya memberikan informasi tentang barang-barang 

perlengkapan bayi saja, seperti baju, peralatan makanan, peralatan mandi, 

mainan dll. 

2. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHPMyAdmin dan MySql sebagai 

databasenya. 
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D. Tujuan  

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Diharapkan dapat meningkatkan penjualan barang-barang perlengkapan 

bayi  pada Rizquna Baby Shop Madiun. 

2. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan barang-barang perlengkapan 

bayi  yang ditawarkan oleh Rizquna Baby Shop Madiun kepada 

masyarakat luas melalui media internet.  

 

E. Manfaat 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah dengan adanya sistem ini, di harapkan 

masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi 

penjualan barang-barang perlengkapan bayi yang ada di toko Rizquna Baby 

Shop. 

 

F. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:  

1. Studi Literatur  

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 

membaca buku-buku maupun artikel-artikel yang dapat mendukung 

penulisan tugas akhir ini. 

2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian.  

Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu 

data mengenai penjualan barang-barang perlengkapan bayi. 
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3. Perancangan Sistem  

Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 

pembuatan user interface aplikasi. 

4. Implementasi Sistem  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan.  

5. Pengujian Sistem  

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan Instansi dan landasan teori 

yang menjelaskan tentang teori umum yang berkaitan dengan topik, 

teori program yang berkaitan dengan aplikasi yang digunakan, teori 

khusus yaitu berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam 

pembuatan aplikasi tersebut.  

  



5 
 

BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisis kebutuhan dalam membangun aplikasi ini. 

Analisis sistem yang sedang berjalan pada aplikasi ini sesuai dengan 

metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu 

terdapat juga perancangan antarmuka untuk aplikasi yang akan 

dibangun sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat.  

BAB 4 : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM  

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan perancangan 

yang telah dibuat disertai juga dengan hasil pengujian dari aplikasi 

ini.  

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil rancangan sistem yang 

telah dibuat dan disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis 

apabila aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut. 
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