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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hampir di semua perusahaan maupun instansi-instansi 

yang bergerak dibidang perdagangan atau penjualan 

membutuhkan suatu sistem informasi yang baik. Untuk itu 

tidak banyak juga perusahaan atau instansi layanan lainnya, 

yang tidak menggunakan jasa online dalam proses transaksi 

penjualan dan pembelian produk.  

Perkembangan teknologi informasi terutama internet, 

merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. 

Internet merupakan jaringan global yang menyatukan 

jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga memungkinkan 

terjalinnya komunikasi dan interaksi antara satu komputer 

dengan komputer yang lain. Dengan menghubungkan 

jaringan komputer perusahaan dengan internet, perusahaan 

dapat menjalin hubungan bisnis dengan rekan bisnis atau 

konsumen secara lebih efisien. Sampai saat ini internet 

merupakan infrastruktur yang ideal untuk menjalankan e-

commerce, sehingga istilah E-Commerce pun menjadi identik 

dengan menjalankan bisnis di internet. Electronic Commerce 

(E-Commerce) didefinisikan sebagai proses pembelian dan 

penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara 
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elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah 

satu jaringan yang digunakan adalah internet.  

 

 Studi kasus yang akan dilakukan pada, “Sistem 

Informasi Penjualan Toko Buku Online”. Untuk membangun 

website toko buku online ini, penulis akan mencoba 

melakukan penelitian terhadap pengembangan dari PHP yaitu 

framework. Web framework ini bisa mempercepat proses 

pengembangan web, karena web framework memiliki library 

yang sudah didefinisikan sehingga programmer tinggal 

memanggil library dan fungsi-fungsi tersebut. Dari sekian 

banyak framework yang ada, salah satu framework yang 

akan penulis gunakan adalah framework CodeIgniter. Dari 

berbagai macam framework yang ada, framework CodeIgniter 

lebih populer di Indonesia karena dokumentasinya yang 

lengkap.     

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwa dibutuhkan suatu perangkat atau suatu 

sistem informasi penjualan yang baik dalam membantu 

perusahaan atau instansi-instansi yang melakukan proses 

transaksi penjualan dan pembelian khususnya pada produk 

buku yang dilakukan secara online. 
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1.3 Ruang Lingkup 

 Agar mencapai sasaran dan tujuan, ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Sistem ini ditunjuk untuk membantu member dalam 

membeli buku. 

2. Member adalah pengunjung yang sebelumnya 

mendaftar menjadi pelanggan untuk dapat membeli 

buku. 

3. Membangun sistem menggunakan framework 

CodeIgniter (CI) versi 2.0.1 yang menggunakan metode 

pengembangan berbasis MVC. 

4. Transaksi atau pembayaran yang dilakukan pada 

transfer  bank. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu 

sistem penjualan untuk membantu pelanggan dalam 

melakukan pembelian buku yang dilakukan secara online.  

 


