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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat 

pada saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting 

peranannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Toko Taman Bunga adalah 

sebuah toko di Kota Yogyakarta yang menjual jilbab. Sampai saat ini Toko 

Taman Bunga hanya menggunakan sistem transaksi secara manual. 

Pemilik toko Taman Bunga menginginkan agar tokonya dikenal lebih luas 

tetapi dengan biaya yang rendah dan sangat tertarik dalam pemanfaatan 

teknologi online ini untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatannya. 

Toko jilbab sudah dipastikan banyak pesaing bisnisnya yang 

bergerak dalam bisnis busana muslim wanita terutama jilbab modern. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan toko bahwa 

terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama mengenai 

pemasaran yang masih sempit atau belum menarik semua pelanggan dari 

segala pelosok dan kalangan. Pemesanan dan pembayaran yang masih 

offline, pelanggan yang datang langsung ke toko maka pemesanan dan 

pembayaran bisa dilakukan di toko sedangkan bagi pelanggan yang tidak 

mengunjungi toko maka pemesanan barang hanya lewat telepon dan 

pembayaran yang dilakukan hanya menggunakan transfer antar bank 
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saja. Oleh itu penulis akan membuat Sistem Informasi Penjualan Jilbab di 

toko Taman Bunga Secara Online. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat Sistem informasi 

penjualan jilbab secara online ditoko taman bunga Adapun tujuan bagi 

pemilik toko dan konsumen yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem 

ini antara lain : 

Tujuan bagi pemilik toko : 

1. Menghasilkan sistem yang mampu memperkenalkan dan menjual 

secara online. 

2. Bagi Toko Taman Bunga, aplikasi website ini bisa dijadikan sebagai 

sarana alternatif dalam meningkatkan daya jual jilbab. 

3. Dapat meningkatkan area penjualan produk yang lebih luas 

sehingga toko jilbab dapat menambah lebih banyak konsumen dan 

dapat memperoleh keuntungan yang lebih luas serta usahanya 

lebih berkembang dan terkenal. 

4. Penerapan program aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk 

meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengatur setiap 

transaksi penjualan. 
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Bagi Konsumen : 

1. Konsumen dapat melihat detail produk serta melakukan 

pemesanan  produk secara online. 

2. Memudahkan konsumen dalam bertransaksi dan tidak perlu 

meninggalkan aktifitas masing-masing dengan datang ke toko 

secara langsung. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem informasi yang dikembangkan digunaka untuk mecatat 

transaksi penjualan online khususnya barang berupa jilbab saja. 

2. Konsumen harus menjadi member terlebih dahulu agar dapat 

memesan produk. 

3. Dalam sistem penjualan jilbab ini tidak melayani pengembalian  

produk (Retur). 

4. Pembayaran dilakukan via transfer ATM dan Bank. 

5. Barang yang dijual belum termasuk biaya kirim. 

6. Transaksi penjualan apabila lebih dari 2 hari tidak melakukan 

pembayaran maka transaksi dibatalkan. 

7. Pengiriman barang akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE dan 

TIKI saja. 

8. Toko Taman Bunga hanya menjual beberapa merk jilbab : 

 Pashima 

 Paris 


