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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun 

semakin maju dan berkembang. Bisa dikatakan, teknologi sudah merambah 

hingga ke berbagai macam aspek kehidupan, tak terkecuali ke dalam dunia 

penjualan. Saat ini, dunia penjualan semakin berhubungan dengan komputer. 

Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, yang senantiasa menyediakan 

berbagai macam sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan yang 

berhubungan dengan proses e-commerce atau peroses jual-beli online, 

teknologi telah membuat dunia pemasaran juga semakin berkembang. 

Sebagai bagian dari aktivitas bisnis e-commerce, jual-beli online pun semakin 

marak dilakukan. Tak usah keluar rumah dan menghadapi macetnya jalan jika 

ingin membeli suatu barang. Dengan bermodalkan Internet dan gadget, 

transaksi jual/beli menjadi sangatlah mudah. 

Penjualan Sayur-Mayur di kios Bu Sum merupakan salah satu 

perdagangan yang sangat populer pada kebutuhan sehari-hari. Setiap jam, 

selalu ada orang-orang yang berdatangan untuk membeli Sayur -Mayur sesuai 

keinginan mereka dengan yang di butuhkan pada saat, kios Bu Sum 

merupakan salah satu kios dari sekian banyak kios Penjualan Sayur-Mayur 

yang ada di pasar-pasar yang masih melakukan penjualan secara manual. 

Tentu saja masing-masing kios harus bersaing untuk mendapatkan 

pelanggan tetap yang setia berbelanja di kiosnya. Untuk meningkatkan daya 

saing, diperlukan suatu terobosan baru dalam mempromosikan dan menjual 

Sayur-Mayur, yaitu dengan Penjualan Sayur-Mayur berbasis web. Calon 

pembeli tidak harus datang ke kios untuk memilih dan membeli Sayur-Mayur 

yang diinginkan, cukup dengan berkunjung ke situs web yang telah dibuat 

khusus untuk Penjualan Sayur-Mayur. 
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Hal ini akan mempermudah dan menghemat waktu pembeli, sehingga 

hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi pihak penjual, yaitu dapat 

meningkatkan penjualan dan daya saing. Berdasarkan uraian di atas, kios Bu 

Sum berkeinginan untuk menerapkan sistem Penjualan Sayur-Mayur berbasis 

web. Oleh karena itu di buatlah “SISTEM INFORMASI PENJUALAN 

SAYUR-MAYUR BERBASIS WEB”. 

 

1.2 Tujuan 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan web Sistem 

Informasi Penjualan Sayur-Mayur Berbasis Web ini. Secara umum web ini 

bertujuan untuk merancang sistem informasi Penjualan Sayur-Mayur berbasis 

web pada kios Bu Sum dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

database MySQL. Tujuan khusus dari pembuatan web adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah website yang dapat mempermudah pengguna/pengelola 

Kios Bu Sum (KBS) dalam mempromosikan Penjualan Sayur-Mayur. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih terarah, maka di berikan Batasan 

masalah, yaitu: 

1. Pemilik Kios mempromosikan dan menjual secara online, 

2. Pelanggan membeli Sayur-mayur secara online, 

3. Pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer uang ke nomor 

rekening yang diberikan pengelola Kios, dapat di bayar di tempat,dan 

4. Batas bayar lebih dari 24 jam dari pemesanan 


