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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem  informasi  dan komunikasi berkembang begitu pesat pada era 

globalisai saat ini.  Perkembangan sistem informasi ini sangat berpengaruh dalam 

bidang bisnis seperti jual, beli , dan pemesanan. Sistem jual beli online di 

Indonesia dari berbagai aspek kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder. 

Kebutuhan primer manusai seperti pakain, sembako, minuman, dan makanan. 

Salah satu makanan yang di butuhkan yaitu ikan.  

Ikan mengandung protein dan gizi yang baik bagi kesehatan, maka kebutuhan 

manusia akan ikan meningkat yang mengakibatkan penjualan ikan berkembang. 

Dengan berkembangnya penjualan ikan para penjual mulai memanfaatkan 

teknologi untuk jual beli yang lebih efektif. Untuk itu perlu sistem informasi yang 

akurat seperti jual beli online  yang begitu mudahnya  dalam pemesanan barang 

tanpa harus datang ke toko tersebut. 

Mina Toya adalah toko jual beli ikan yang menyediakan ikan air tawar seperti 

ikan konsumsi, bibit ikan, dan ikan hias. Mina Toya masih menggunakan sistem 

manual untuk mencatat data ikan yang dijual maupun dibeli. Ketika pelanggan 

ingin membeli ikan maka pelanggan harus datang ke toko, sedangkan ikan 

tersebut belum pasti ada. Toko Mina Toya membutuhkan sebuah sistem yang bisa 

membantu didalam melakukan aktifitas jual beli ikan secara online. Dengan 

fasilitas internet pelanggan dapat melihat persediaan ikan  di toko Mina Toya 

tanpa harus datang ke toko. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka Toko ikan Mina Toya membutuhkan 

suatu Sistem Informasi Pemesanan Ikan di Toko Mina Toya Berbasis Web 

Mobile. Dengan adanya sistem tersebut akan membantu pemesanan ikan di Toko 

Mina Toya. 
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1.2 Tujuan 

Membuat Sistem Informasi Pemesanan Ikan di Toko Mina Toya dengan 

adanya sistem ini di harapkan 

a. Membantu transaksi pemesanan ikan di Mina Toya 

b. Membantu calon pembeli untuk melihat stok ikan dan harga tanpa harus 

datang ke Mina Toya 

 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dari Sistem Informasi Pemesanan Ikan di Toko Ikan Mina 

Toya adalah: 

a. Hanya menyediakan ikan air tawar yaitu ikan konsumsi dan bibit. 

b. Pemesan harus memberi DP minimal 50%. 

c. Tidak melayani pengiriman ikan. 

d. Pelunasa bisa di ambil saat mengambil ikan. 

e. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer ke rekening yang sudah di 

sediakan maksimal  1 hari setelah pemesanan. 

f. Pengambilan ikan maksimal 2 hari seteah pemesanan ikan. 

 

 

 

 

 

 

  


