
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal

teknologi yang semakin maju untuk mempermudah melakukan

berbagai kegiatan dalam kehidupan,kemajuan di bidang

trasportasi komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan bidang

lainnya merupakan contoh-contoh bahwa manusia semakin

memerlukan teknologi dalam kehidupan ini. Saat ini dunia telah

mengenal suatu teknologi yang disebut dengan internet. Dengan

internet semua orang dapat berkomunikasi dengan orang lain

yang berada di berbagai belahan dunia. Melalui internet, setiap

orang dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi

yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. Kini dengan

hadirnya internet, manusia dapat melakukan bisnis lebih mudah.

AM Sport Terang merupakan sebuah toko yang melayani

penjualan suku cadang motor dan beberapa bentuk alat motor lain

serta untuk pelayanan perbaikannya. Dalam melakukan

kegiatannya, AM Sport Terang masih menggunakan media

penyampaian informasi yang sederhana sehingga untuk

pemasaran produk dan layanannya masih belum maksimal.



2

Dengan masalah yang dihadapi oleh AM Sport Terang, maka

dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web, hal ini sangatlah

penting karena dengan adanya sebuah sistem ini akan dapat

membantu kendala yang ada. Pelanggan akan dapat mengakses

informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. Dengan

demikian AM Sport Terang dapat memperluas jangkauan pemasaran

tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas,dapat di rumuskan suatu masalah

yaitu bagaimana cara membuat aplikasi penjualan dan inventarisasi

suku cadang motor Berbasis Web Pada Toko AM Sport Dompu (NTB)

secara online sehinga mampu untuk mempermudah pembeli dalam

melakukan pembelian suku cadang motor tanpa harus datang ke toko

tersebut secara Langsung.
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1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi disini digunakan untuk media pemasaran

suku cadang motor secara online.

2. Sistem pengirim lebih dikhususkan didalam daerah

Dompu(NTB) dan pengiriman di luar daera memakai sistiem

pembayaran tersendiri.

3. Sistem ini memberikan laporan-laporan transaksi penjualan.

4. Pembayaran tidak boleh di lakukan secara kredit tetapi

dilakukan secara tunai melalui trnanfer ke rekening yang telah

ditunjuk.

5. Pengiriman barang akan di lakukan kepada pelanggan,setelah

pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran barang yang

akan di beli.

6. Sistem ini tidak menyediakan transaksi pembelian barang dari

suplier.

7. Masyrakat Dompu(NTB) hanya mengunjungi halaman

website dan dapat melihat informasi barang.

8. Pengirim barang di luar daerah mengunakan via Tiki dan pos.

9. Retur pembelian barang minimal 3 hari lebih.
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10. Pembelian setelah pesan minimal 2 hari lebih, dari 2 hari

hilang dari sistem.

1.4 Tujuan Penilitian

Tujuan penilitian ini adalah untuk menghasilkan sistem

informasi penjualan sperpat alat motor berbasis web dan

mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian jenis cuku

cadang motor kepada masyarakat luas,serta dapat meningkatkan

pelayanan pihak toko ke konsumen untuk lebih baik lagi dengan

aplikasi penjualan dan inventarisasi suku cadang motor berbasis

Web pada Toko AM Sport Dompu(NTB).


