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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, manusia mengenal teknologi yang semakin maju 

untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan. Misal 

kemajuan dalam bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, bisnis dan bidang 

lainnya merupakan contoh bahwa manusia saat ini memerlukan teknologi untuk 

kehidupan sehari-hari. 

Saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi yaitu jaringan internet, 

dimana teknologi tersebut dapat menghubungkan berjutaan orang di belahan 

dunia. Dengan menggunakan teknologi jaringan internet  setiap orang dapat 

memperoleh dan  juga berbagi informasi tentang perihal apapun. Penggunaan 

teknologi jaringan internet pun saat ini juga menjadi suatu media untuk berbisnis 

lebih mudah. 

Perkembangan teknologi juga membantu bagi masyarakat dalam 

melakukam usaha apapun, misalnya usaha dalam bentuk perdagangan ataupun 

jasa. Usaha dalam bentuk perdagangan dapat diambil contoh seperti penjualan 

buku, pakaian, makanan dan minuman atau kebutuhan lainnya dengan dilakukan 

secara online dan terhubung dengan jaringan internet. Dengan penggunaan 

internet dalam bentuk usaha perdagangan, masyarakat dimudahkan karena 

pembelian barang dapat dilakukan secara online dan dapat melihat barang yang 

dibutuhkan. 
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Toko buku Gunung Moria merupakan sebuah toko buku yang melayani 

penjualan buku-buku rohani dan juga aksesoris gereja. Dalam melakukan 

kegiatannya, toko buku Gunung Moria masih menggunakan media penyampaian 

yaitu spanduk yang di pasang depan toko dan penyapaian dari kerabat dekat yang 

berkunjung ke toko sehingga untuk pemasaran penjualan buku dan layanannya 

belum maksimal. Dengan masalah yang dihadapi oleh toko buku Gunung Moria, 

maka dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web, hal ini sangatlah penting 

karena dengan adanya sebuah sistem ini akan dapat membantu kendala yang ada. 

Pelanggan akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan 

dimana saja. Dengan demikian toko buku Gunung Moria dapat memperluas 

jangkauan pemasaran tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya.  

Dalam hal ini akan dibuat suatu sistem informasi berbasis web yang 

mendukung penjualan pada toko buku Gunung Moria agar penjualan semakin 

meningkat.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, dapat 

dirumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana cara membangun sebuah apliksai 

penjualan berbasis web pada toko buku Gunung Moria, yang dapat digunakan 

pelanggan dalam berbelanja. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka disusunlah ruang lingkup 

sebagai berikut : 

a) Pengunjung web dapat melihat jenis barang yang ditawarkan. 
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b) Pengunjung web dapat  mendaftar sebagai pelanggan supaya dapat membeli 

barang yang ditawarkan. 

c) Barang yang dijual pada toko ini berupa Buku Rohani, Alkitab berbentuk 

buku, Aksesoris Gereja seperti Kalung Rosario dan juga kebutuhan dalam 

perjamuan. 

d) Pembayaran pemesanan bisa dilakukan dengan cara via transfer bank atau 

bisa juga bayar di tempat. 

e) Pengantaran hanya untuk beberapa kabupaten yang ada di pegunungan 

tengah papua yaitu dogiyai, deiyai, dan paniai.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk membuat sistem 

informasi penjualan buku berbasis web dengan memberikan informasi dari data 

buku dan barang yang ditawarkan, melayani pemesanan barang dan memberikan 

kenyamanan dalam melihat data barang yang tersedia dengan menggunakan 

fasilitas internet. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

 

a. Manfaat bagi Toko Buku Gunung Moria 

Manfaat dari penelitian ini bagi toko buku Gunung Moria adalah 

memudahkan pengelolah toko dalam menganalisis hasil penjualan. 

Memperluas jaringan promosi, mempermudah dan mempercepat transaksi 

antar pihak Toko Buku Gunung Moria dengan Pengguna. 

b. Manfaat Bagi Pelanggan 
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Manfaat dari penelitian ini bagi pelanggan adalah diharapkan untuk 

mempermudah pelanggan dalam mencari buku yang diperlukan. 

Dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat melihat 

informasi barang yang ditawarkan serta melakukan pemesanan tanpa harus 

datang langsung ke toko. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ini dibagi kedalam lima bab yang saling 

berkaitan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca dengan 

perincian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat poin-poin sebagai berikut : 

a. Latar belakang masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. Ruang lingkup 

d. Tujuan penelitian 

e. Manfat Penelitian 

f. Manfaat Bagi Pelanggan 

g. Sistematika penulisan 

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab tinjauan pustaka dan dasar teori memuat jabaran dari dasar pustaka 

sebagai tuntunan untuk memcahkan masalah  
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab metode penelitian ini berisi metode pelaksanaan dalam penelitian 

tersebut dan tinjauan khusus yang berisi ulasan mengenai gambaran sistem atau 

data dilembaga tersebut 

. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab implementasi dan pembahasan berisi perancangan yang akan digunakan 

dan implementasi sistem yang akan dibangun 

 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran 


