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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aplikasi perangkat lunak komputer dan internet telah berkembang 

pesat pada dasawarsa ini, demikian pula dengan aplikasi web dan browser 

internet maupun intranet.

Peran  teknologi internet sangat banyak sehingga dapat 

memfasilitasi kebutuhan manusia akan informasi, hal ini akan memberi 

pengaruh langsung maupun tidak langsung oleh individu, badan usaha 

atau organisasi, baik itu dari segi manajemen maupun pemasaran dan 

layanan informasi yang dapat diberikan.

Era globalisasi  informasi merupakan faktor yang paling 

menentukan untuk memenangkan persaingan di segala bidang. Kecepatan 

memperoleh informasi adalah senjata utama bagi kemajuan suatu badan 

usaha maupun individu. Informasi yang berkualitas harus akurat, tepat 

pada waktunya, jelas dan relevan.

Aspek dari pemesanan produk secara online ini  merupakan salah 

satu bagian yang penting dari pemasaran. Apabila dapat meningkatkan 

penjualan dengan cara ini  akan memberikan dampak positif bagi kemajuan 

usaha-usaha kecil  di masa  datang. Untuk meningkatkan penjualan, 

pembagian pasar dalam segmen-segmen tertentu tentang pembeli yang 

menginginkan sesuatu perlu dicermati. Pembeli mempunyai respek yang 

berbeda dalam hal keinginan dan kebutuhan, sumber daya, lokasi geografi 
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dan minat sehingga dituntut analisis penjualan layanan-layanan yang 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Salah satu aspek keunggulan yang harus dibangun  adalah 

pengelolaan sistem informasi yang dapat menjangkau masa lalu, masa kini 

dan masa depan, tersedia dalam segala bentuk output komputer dan 

digunakan oleh para manajer maupun non manajer dalam memecahkan 

masalah. Hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah 

adanya sistem basis data.

1.2 Pokok Masalah 

Aplikasi penjulan di toko Fiki elektronik  berbasis web ini 

pengembangannya difokuskan pada permasalahan web database dan web 

desain yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang 

pemesanan barang secara online dengan menggunakan media web yang 

dapat mempermudah para konsumen atau pengguna jasa penjualan, 

dimana para konsumen tidak perlu datang kepihak toko hanya untuk 

melakukan pemesanan dan pembelian barang, tapi dengan adanya web ini 

dapat langsung melakukan pemesanan barang secara langsung lewat web 

yang tersedia.

1.3  Batasan Masalah

Ruang lingkup pengembangan “Aplikasi Penjualan Toko 

Elektronik Online Studi Kasus Di Toko Fiky Elektronik Yogyakarta 

dengan Web Programing php” di batasi pada :

1. Menampilkan web secara umum.
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2. Mengedit jenis, merek, produk, beserta harga.

3. Menampilkan daftar jenis, merek, produk, dan harga barang yang di 

tawarkan.

4.  Pemesanan barang dan cara pembayaran.

5. Pembelian atau pemesanan hanya dapat dilakukan dalam lingkup 

indonesia.

1.4 Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Interview sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

kepada pihak Fiky Elektronik dan pihak yang berkaitan dengan masalah 

ini.

2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengambilan data dengan 

cara datang ke Fiky Elektronik, melakukan wawancara langsung.

3. Referensi

Pengumpulan data dengan cara mengambil sampel yang berhubungan 

dengan pembuatan situs  ini untuk dijadikan sebagai data yang akan 

dianalisis.

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk membantu mengatasi dalam 

sistem pemesanan dan penjualan barang dimana dengan sistem penjualan 

berbasis web, diharapkan dapat mempermudah para pengguna jasa 

pemasaran dan konsumen untuk melakukan pemesanan barang, selain itu 
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juga dapat membantu pihak perusahaan dalam mempromosikan jasa 

penjualan yang dikelolanya.

1.6 Manfaat Hasil Penulisan

1. Bagi Pihak Penyelenggara

Dari  penulisan ini dihasilkan  suatu sistem  yang dapat digunakan oleh 

pihak Fiky Elektronik sebagai aplikasi pemesanan lewat internet  dengan 

efektif, efesien dan mengurangi biaya promosi serta meningkatkan nilai 

penjualan barang dari sebelumnya.

2. Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini merupakan kesempatan untuk menambah ilmu 

dalam memahami bahasa pemprograman bidang internet.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari pengalaman yang diperoleh selama  penulisan ini diharapkan ilmu 

pengetahuan dapat terus dikembangkan dan setelah dapat 

menyelesaikan Aplikasi Penjualan Toko Elektronik Online Studi Kasus 

Di Toko Fiky Elektronik Yogyakarta dengan Web Programing php ini 

diharapkan makin terus berkembang dengan aplikasi-aplikasi lainnya

4. Bagi Masyarakat

Penulisan ini akan memberikan tambahan informasi baru di dunia maya 

(internet) dalam pencarian informasi dan pemesanan barang elektronik

pada umumnya.
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I.7       Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan karya tulis yang disusun ini, secara 

keseluruhan terinci sebagai berikut :

BAB I  PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok 

masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan.

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan sekilas tentang prosedur pengolahan 

data dan dasar-dasar dari implementasi yang digunakan

(tentang aplikasi yang digunakan).

BAB III  PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini diuraikan tentang komponen Sistem Informasi 

yaitu (1) komponen input atau komponen masukan, (2). 

komponen model, (3) komponen output atau komponen 

keluaran, (4) komponen basis data.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM

Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi sistem, dan 

pelaksanaan program yang dibuat.

 BAB V  PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

dari pembahasan yang dibuat.


