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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Sekarang ini perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 

berkembang dengan sangat pesat. Adanya sistem informasi di berbagai bidang 

merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan untuk memanfaatkan informasi 

sebagai pengolahan data. Model bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif 

untuk bersaing saat ini adalah bisnis yang menerapkan teknologi informasi yang 

salah satunya adalah jaringan internet. Internet dipercaya dapat membantu 

meningkatkan penjualan  perusahaan,  karena  internet  dapat  mencakup  banyak 

kalangan  dan daerah,  tidak  hanya  berfokus  pada  suatu  daerah  tertentu. Salah  

satu komponen internet  adalah  aplikasi situs yang diharapkan mampu  

memecahkan  masalah dengan lebih cepat dan akurat dalam melaksanakan segala 

aktifitas operasional. Terkait dengan  perkembangan teknologi informasi   

tersebut,   banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kinerja melalui 

sistem yang serba terkomputerisasi  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan  

tersebut.  Setiap  perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba, 

untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus dapat menggunakan sumber 

daya yang dimiliki secara efektif. 

CV.Asia Prima merupakan sebuah instansi yang terletak di jalan 

Selabintana no. 29 Sukabumi, bergerak dalam bidang argobisnis, berdiri pada 

tahun 2010, produksi yang dihasilkan adalah tanaman hias, pengolahannya 

menggunakan sumber daya manusia mulai dari proses penerimaan barang sampai 

barang siap di jual, disalurkan ke beberapa kota dan beberapa negara di Indonesia 

dan Asia tenggara dari mulai Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, Tangerang, dan 

kota lainnya sedangkan untuk Negara mengirim ke Korea, China, Jepang, 

Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Jumlah pegawai ada 80 orang, rata-rata 

pegawainnya adalah orang disekitar pabrik, dan mayortitas adalah perempuan, 

laki –lakinya hanya 20 orang, status kepegawainnya yaitu pegawai tetap dengan 
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digaji perbulan, ada  beberapa jabatan di instansi ini hanya 5 yang bisa di sebukan 

yaitu sales, staff admin, logistik, sales manager,  dan perkerja lainnya. Tugas sales 

adalah untuk datang ke toko-toko untuk memesan kepada sales. Untuk staff admin 

mengolah data pemesanan, menyetujui atau tidak menyutuji jika ada toko yang 

ingin memesan, data stok barang, dan total harga berapa sebuah toko memesan 

barang. Tugas gudang adalah, menginput data stok barang, mengolah pemesanan, 

mencetak surat jalan untuk mengirim barang, mengirim barang.  

Selama   ini   perusahaan   merasakan   proses   bisnis   yang berjalan    

masih    kurang    memuaskan    dikarenakan    proses    penjualan    masih 

menggunakan  nota  sehingga  masih  banyak  terdapat  berkas-berkas  nota  yang 

membutuhkan  waktu  cukup  lama  dalam  pengumpulan  berkas-berkas  tersebut  

dan data   persediaan   barang   sering   tidak   sesuai   dengan   barang   fisik   

yang   ada. Perusahaan  ini juga  mengalami  kesulitan  dalam  mengetahui  

penjualan tanaman hias   yang   sering   dibeli   oleh   pelanggan   serta   kesulitan   

dalam   pengambilan keputusan  manajemen  dan  juga  kesulitan  dalam  

mendapatkan  informasi  laporan bulanan, selain itu pengiriman barang yang 

dilakukan oleh tim logistik selalu mengalami keterlambatan dikarenakan proses 

pemesanan barang yang harus menunggu di rekap terlebih dahulu oleh admin 

yang diterima dari sales yang kemudian diberikan kepada tim logistik untuk 

proses pengiriman. Adapun dalam hal pembuatan tagihan bagian keuangan masih 

membuat tagihan dengan cara manual yang harus di input ke komputer dengan 

acuan data pengiriman barang yang dilakukan oleh tim logistik dikarenakan  

kurang  lengkapnya  data  yang  ada  serta  pengaksesan  data yang hanya dapat 

dilakukan di satu tempat saja. Melihat kebutuhan ini maka perlu adanya sistem 

informasi secara daring termasuk pemesanan barang, pegiriman barang, dan 

pembuatan tagihan yang berhubungan  dengan  informasi  yang  dibutuhkan  

dalam  manajemen  perusahaan. Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  ingin  

menuangkan  perancangan sistem informasi manajemen dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Sistem Penjualan Berbasis Website Pada CV.  Asia Prima Kota 

Sukabumi”.  
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1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat pada sistem manajemen di CV. 

Asia Prima yaitu : 

1. Proses pemesanan/penjualan yang dilakukan oleh sales masih menggunakan 

nota yang di berikan kepada admin, kemudian oleh admin disalin ke dalam 

komputer. 

2. Kurang efektifnya pembuatan laporan penjualan karena admin harus 

menunggu data dari sales dan logistik, yang menyebabkan keterlambatan 

pembuatan laporan yang dibutuhkan oleh manager ataupun pimpinan. 

3. Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh bagian logistik masih belum   

efektif dikarenakan bagian gudang harus menunggu rekap order yang dibuat 

oleh admin. 

4. Kurangnya informasi stok barang menyebabkan perusahaan tidak dapat 

memberikan pelayanan penjualan dengan baik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ada pun tujuan dari pembuatan situs ini yaitu diantaranya: 

1. Merancang sistem yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan berkerja agar 

lebih mengefisienkan waktu. 

2. Membantu agar lebih cepat dalam hal penyampaian laporan penjualan dari 

pihak sales dan logistik kepada admin tanpa harus menunggu rekap penjualan 

tersebut. 

3. Merancang untuk memudahkan bagian logistik untuk merekap data stok 

barang dan untuk admin mempermudah rekap order. 

4. Membantu agar logistik lebih cepat menginput apabila dibutuhkannya 

informasi tentang data-data barang maupun stok barang yang diperlukan oleh 

sales ataupun admin. 
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1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang telah disebutkan, terdapat pembatasan masalah 

yang akan dibatasi, antara lain : 

1. Sistem penjualan ini hanya meliputi sistem order sampai dengan pengiriman . 

2. Unsur- unsur yang terdapat dalam sistem ini meliputi Pemesanan dari toko ke 

sales dan data stok barang, laporan pemesanan.  

3. Perancangan program ini menggunakan bahasa pemograman Phpmysql. 

4. Sistem ini hanya digunakan untuk sales, admin dan logistik  CV.Asia Prima. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Penulis mendapatkan ilmu dan kemampuan dalam membuat aplikasi yang 

berguna dan bermanfaat untuk organisasi dan perusahaan, serta memenuhi 

salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana. 

2. Bagi CV.Asia Prima 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dan memudahkan sales 

dalam melakukan penjualan serta bagian staff admin dalam merekap data 

pemesanan barang. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

Sebagai laporan skripsi yang dapat berguna dan dapat digunakan untuk 

refrensi pada pengembang-pengembang selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada penelitian dan 

manfaat dari penelitian. 
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2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait dengan 

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, juga 

deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan dibuat 

dalam bentuk diagram konteks, DFD, analisis kebutuhan, alur sistem yang 

sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis data dan tampilan 

antarmuka pengguna. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari perancangan 

yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah aplikasi. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis 

 


