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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen suatu bidang 

usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi 

konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai 

dengan kebutuhan konsumen disamping itu barang-barang yang ditawarkan 

mengikuti perkembangan, kemudian selalu memberikan yang terbaik berarti 

memberikan banyak alternatif  barang,  dan kemudahan dalam bertransaksi. 

Suatu bidang usaha harus dapat mengenalkan diri dan  produk-

produk yang mereka jual sehingga konsumen yang belum tahu  akan 

mengenalnya, yang sudah mengetahui akan semakin percaya. Sehingga akan 

mudah mendapat perhatian masyarakat. 

Teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan munculnya 

internet dimana komputer-komputer dapat saling terhubung membentuk 

jaringan yang sangat luas yang terdiri dari ribuan komputer diseluruh dunia. 

Siapapun yang mempunyai akses kedalam jaringannya dapat saling bertukar 

informasi berbagai macam bentuk data  teks, gambar, suara, file dan 

sebagainya. Lebih dari itu jaringan ini dapat diakses selama 24 jam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka topik yang 

diambil adalah penjualan barang lewat internet. Melihat hal itu maka penulis 
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memilih judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN PUPUK DAN 

OBAT-OBATAN DI UD. SABAR SUBUR PONOROGO”. 

B.    PERUMUSAN MASALAH 

Dalam  penulisan tugas akhir ini akan dibahas bagaimana membuat 

sistem informasi penjualan elektronik berbasis web pada Toko “UD. 

SABAR SUBUR” Ponorogo.  

C.    BATASAN MASALAH 

Mengingat keterbatasan waktu kemampuan dan sarana yang ada, 

maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi penjualan elektronik berbasis web dengan bahasa dasar 

Indonesia. 

2. Web ini mempunyai fasilitas informasi mengenai: daftar katalog 

elektronik, daftar detail spesifikasi elektronik yang dijual dan transaksi 

yang berkaitan dengan Toko “UD. SABAR SUBUR” 

3. Proses transaksi penjualan yang dilakukan melalui sistem transfer 

menggunakan teknologi m-Banking atau transfer menggunakan e-

Banking.    

4. Proses akhir yaitu pengiriman barang,  tidak memperhatikan atau 

mengabaikan keterangan bahwa barang sudah diterima, karena itu 

urusan diluar sistem. 

5. Pembuatan program aplikasi, penulis menggunakan bahasa 

pemrograman WEB dengan Dreamweaver MX, Script PHP, database 

Mysql, dan Web server  IIS. 
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6. Web ini  menghasilkan 2  kelompok informasi. Yaitu: 

a. Back End, yaitu sistem manajemen yang banyak diperlukan oleh 

pemilik sistem. Misalnya pencatatan harga, pencatatan transaksi 

dll. 

b. Front End, yaitu sistem yang berhubungan dengan konsumen. 

Misalnya situs untuk melihat produk, mengkonversikan harga dll. 

D.    TUJUAN 

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, penulis memiliki tujuan 

yaitu membuat sistem informasi penjualan berbasis web. Sehingga dapat 

diakses dengan menggunakan komputer di seluruh Indonesia yang 

terhubung melalui internet.   

E.    MANFAAT 

Manfaat tugas akhir ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama dalam 

pembuatan sistem informasi yang berbasis web, dan mempraktekkan apa 

yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai literatur bagi mahasiswa lain yang akan membuat tugas akhir, 

yang berhubungan dengan sistem informasi Penjualan berbasis web. 
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3.   Bagi Umum 

Menjadikan Website ini Sebagai media untuk mencari informasi tentang  

penjualan pupuk dan obat-obatan yang lengkap dengan spesifikasi yang 

ditawarkan.  

F. METODOLOGI PERANCANGAN 

Metodologi perancangan 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 yang terkait. 

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. 
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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, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang 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. 

BAB 3  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisis kebutuhan dalam membangun aplikasi ini.  

BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan perancangan 

yang telah dibuat dari aplikasi ini. 

BAB 5  PENUTUP 

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. 

 

 


