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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Zopma merupakan sebuah pelaku usaha yang bergerak dibidang e-commerce. 

Adapun produk yang  dijual oleh Zopma adalah aksesoris smartphone. Seperti casing, 

anti gores, baterai, kamera aksi dan aksesorisnya. 

 Setiap harinya, Zopma selalu mendapatkan puluhan order dari sosial media 

Instagram, marketplace Bukalapak dan Tokopedia. Selama ini, sistem yang 

digunakan oleh Zopma masih manual dan tidak terpusat, Yaitu orderan dari masing-

masing sosial media dan marketplace terpisah serta tidak tercatat dengan baik. 

Sehingga, ketika akan dilakukan pengecekan nomor resi atau melihat riwayat 

pemesanan pelanggan, harus dilakukan satu per satu ke website yang dimaksud, atau 

disalin secara manual dari kertas nomor resi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Zopma dirasa perlu untuk melakukan 

peningkatan sistem yang saat ini masih berbasis manual dan tidak terpusat menjadi 

berbasis online dan terpusat untuk mempersingkat waktu proses dalam hal 

pengecekan nomor resi atau melihat riwayat pemesanan pelanggan. Hal ini akan 

berimbas pada pelayanan purna jual yang lebih baik kepada pelanggan, maka 

berdasarkan permasalahan diatas dibuat “Sistem Informasi Pencatat Transaksi 

Penjualan Online Di Zopma”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun sistem untuk proses pengecekan nomor resi dan 

riwayat  pemesanan pelanggan daripada sistem sebelumnya yang berbasis 

offline. 

2. Bagaimana membangun sistem untuk notifikasi No. Resi dengan 

memanfaatkan teknologi SMS Gateway. 

3. Bagaimana membangun sistem untuk menampilkan grafik penjualan secara 

informatif. 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Sistem ini berlaku untuk Zopma. 

2. Sistem ini digunakan untuk pengecekan nomor resi dan riwayat transaksi 

pelanggan. 

3. Tidak dibahas sistem pembayaran. 

4. Menampilkan grafik penjualan per periode yang bisa diatur rentang waktunya. 

5. Menggunakan SMS Gateway sebagai notifikasi no resi. 

6. Pengiriman produk melalui JNE. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membangun sistem yang dapat mempersingkat waktu proses pengecekan 

nomor resi dan riwayat transaksi pelanggan. 

2. Membangun sistem yang dapat menampilkan informasi penjualan secara 

informatif. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada pelanggan dengan mempersingkat waktu proses yang berada didalam sistem.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada bab pertama dibahas latar belakang masalah, tujuan dan batasan masalah 

serta sistematika penulisan. 

Bab dua dibahas mengenai tinjauan pustaka yang akan diacu dalam penelitian 

ini. 

Bab tiga dibahas mengenai analisis dan perancangan Sistem Informasi 

Pencatat Transaksi Penjualan Online Di Zopma. 

Bab empat dibahas mengenai implementasi dan pembahasan Sistem Informasi 

Pencatat Transaksi Penjualan Online Di Zopma. 

Bab lima dibahas mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang telah 

dibuat. 


