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BAB I 

                                        PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkemabangan sistem informasi sekarang ini begitu pesat, bukan 

hanya dari perangkat pendukung informasi, tetapi juga dari metode 

penyampaian informasi akan semakin terasa disaat usaha-usaha dihadapkan 

pada situasi yang penuh persaingan dan harus berkualitas untuk memenuhi 

kebutuhan akan informasi yang diprlukan. Apalagi dengan adanya terobosan 

baru yang mungkin dimasa depan akan dapat mengambil alih fungsi dari 

semua media masa yang ada sekarang yaitu website sebagai media 

penyimpanan informasi di internet baik dalam bentuk teks,gambar,suara, 

maupun gambar bergerak. Internet mampu menutupi berbagai kelemahan 

media lain yang sudah ada seperti keterbatasan waktu dalam penyajian 

informasi. 

Begitu pentingnya peranan sebuah teknologi informasi sebagai 

penunjang kemajuan sebuah bisnis. Untuk dapat mengolah data-data 

transaksi yang lebih detail, akurat serta efisien, dan dengan adanya komputer 

alat untuk mengolah suatu data-data pencatatan proses transaksi penjualan. 

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen, dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan data-data 
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transaksi penjualan. Maka dari itu dibuatlah toko online , dimana konsumen 

tinggal memilih barang yang akan dibeli hanya dengan duduk di depan 

komputer . Begitu juga dengan kebutuhan akan peralatan sholat bagi laki-

laki, sehingga dibuatlah toko online dengan judul “SISTEM PENJUALAN 

PERLENGKAPAN SHOLAT KHUSUS PRIA SECARA ONLINE DI TOKO 

IKHWAN COLLECTION” . Hal ini juga bisa membuat sistem keuangan di toko 

ini menjadi lebih baik serta pelayanan kepada konsumen menjadi lebih 

teratur. 

 

1.2 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan sistem penjualan ini 

antara lain : 

1. Menerapkan program aplikasi berbasis web dalam bidang bisnis 

sebagai sarana untuk efisiensi dan penerapan teknologi informasi 

dalam dunia perdagangan khususnya dalam proses pemesanan 

peralatan sholat khusus pria. 

2. Dapat meningkatkan pemasaran produk yang lebih luas sehingga 

TOKO IKHWAN COLLECTION dapat menambahlebih banyak 

konsumen dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih luas 

sehingga usahanya lebih berkembang. 

3. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada konsumen. 
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4. Membantu mempermudah dan mempercepat proses pelaporan yang 

dibutuhkan dan membuat database yang menyimpan data-data yang 

dibutuhkan dalam transaksi. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Ruang lingkup masalah yang dibahas mengenai sistem informasi penjualan 

ini antara lain : 

a. Aplikasi ini melayani penjualan online. 

b. Sistem penjualan ini tidak melayani pengembalian barang. 

c. Seorang pelanggan dapat membeli sejumlah barang dengan satu 

nomor penjualan dan satu pelanggan dapat mempunyai bayak nomor 

pesanan. 

d. Sistem penjualan ini tidak melayani grosir. 

e. Pembayaran barang yang sudah dipesan dilakukan melalui transfer ke 

nomor rekening pada bank yang telah ditunjuk dan dilakukan dengan 

satu kali pembayaran. Proses ini dilakukan di luar sistem. 

f. Pembelian hanya menangani penambahan stok. 

 

 

 

 

 


