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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat berbagai jenis usaha yang saat ini berkembang dalam masyarakat, 

usaha-usaha tersebut meliputi usaha yang bergerak dalam bidang pertanian, 

ekonomi, peternakan, serta industri kerajinan dan jasa. Usaha tersebut banyak 

ditekuni sebagai usaha sampingan, maupun mata pencaharian utama bagi 

masyarakat. Sebagian masyarakat memilih usaha sampingan atau menjadikan 

usaha sebagai mata pencaharian karena hasil yang menjanjikan dan sistem kerja 

yang tidak terikat. Siapapun yang mendirikan sebuah usaha, maka bagaimanpun 

latar belakang pendidikannya posisi dirinya adalah sebagai leader yang bertugas 

memimpin usaha yang dijalankan, dan mengomando karyawan yang dimilikinya 

untuk bersama-sama menjalankan usaha tersebut. Salah satu jenis usaha yang saat 

ini marak ditekuni adalah usaha budidaya tanaman bunga, budidaya tanaman 

bunga dikategorikan sebagai usaha dalam bidang pertanian. Usaha dalam bidang 

pertanian saat ini mulai kembali diminati, karena seiring perkembangan zaman 

dan teknologi saat ini jarang sekali ditemukan lahan hijau, oleh karena itu 

masyarakat mulai berkeinginan untuk mempunyai lahan yang hijau, yang 

ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman, baik tanaman perdu, tanaman 

pelindung, maupun tanaman hias. Peluang usaha pertanian merupakan jenis bisnis 

yang akan tetap berjaya pada tahun ini, pasalnya seiring perkembangan tekhnologi 

pertanian kini banyak sekali masyarakat yang ingin menghias rumah menjadi 

lebih hijau. 

Griya Anggrek merupakan salah satu usaha mandiri yang menjual beraneka 

ragam tanaman bunga di Toboali Bangka Selatan. Pada awal perkembangan usaha 

mandiri Griya Anggrek, pemilik usaha merintis dari awal dengan membeli 

beberapa bibit tanaman bunga yang dibeli dengan modal secukupnya dan 

menjualnya kembali untuk pemutaran modal selanjutnya. Selain itu dengan 
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keterbatasan modal pada awal membuka usaha mandiri di Griya Anggrek, 

pemiliknya harus mengurus sendiri dari mulai penanaman sampai proses 

pemupukan bunga. Dengan seiring berjalannya waktu sampai saat ini Griya 

Anggrek memiliki keuntungan penjualan yang lumayan besar. Akan tetapi di 

Griya Anggrek ini masih terjadi beberapa permasalahan. Hingga saat ini sistem 

penjualannya masih bersifat konvensional (offline) dimana pembeli yang ingin 

melakukan transaksi pembelian masih harus datang langsung ke tempat tersebut. 

Dengan demikian pembeli membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang 

cukup lama untuk membeli ataupun sekedar ingin mengetahui tentang beberapa 

macam warna bunga yang tersedia di Griya Anggrek. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan 

suatu sistem penjualan yang menggunakan teknologi internet yang akan 

memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi ataupun hanya sekedar untuk 

mengetahui barang- barang yang tersedia di Griya Anggrek. Menggunakan sistem 

informasi penjualan online pada Griya Anggrek diharapkan dapat menjadi media 

promosi yang tepat dan meningkatkan penjualan serta memperluas pemasaran 

tanaman bunga pada Griya Anggrek di Toboali Bangka Selatan dan di luar 

Bangka Selatan. Selain itu dapat membantu konsumen untuk mengetahui 

ketersediaan produk yang ada tanpa harus mengunjungi ke Griya Anggrek. 

Perkembangan internet menyebabkan setiap individu memiliki hak dan 

kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain. Sektor bisnis merupakan 

sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan 

telekomunikasi. Dengan membawa keunggulan internet seperti pelayanan 24 jam, 

akses dari segala penjuru dengan biaya yang relatif murah dan kemudahan- 

kemudahan lainnya, maka tidaklah mengherankan jika sekarang banyak organisasi 

bisnis yang merambah ke dalam bisnis online. 

Oleh karena itu penulis merancang sistem informasi yang bertujuan untuk 

membantu memperluas jangkauan pasar dan mempermudah proses penjualan 

dalam bisnis usaha yang dilakukan pada usaha mandiri di Griya Anggrek. Dengan 

alasan diatas maka penulis mengangkat sebuah tema untuk penulisan skripsi ini 

dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN TANAMAN BUNGA 
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BERBASIS WEBSITE PADA USAHA MANDIRI GRIYA ANGGREK DI 

TOBOALI BANGKA SELATAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah di riset, maka penulis merumuskan masalah 

diantaranya : 

1. Bagaimana cara untuk mempermudah melakukan transaksi penjualan secara 

online kepada konsumen tanpa harus datang langsung ke tempat ? 

2. Bagaimana cara untuk mempermudah Griya Anggrek untuk 

mempromosikan produknya ? 

3. Bagaimana cara untuk mempermudah konsumen mengetahui informasi 

stock barang ? 

4. Bagaimana cara untuk mempermudah karyawan dalam pembuatan laporan 

penjualan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis uraikan, penulis 

membatasi permasalahan guna tidak meluas dari yang sudah diidentifikasikan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan penelitian di Griya Anggrek hampir semua bagian yang 

terlibat dengan proses penjualan tanaman bunga yang ada di tempat 

tersebut. 

2. Pengembangan sistem informasi penjualan tanaman bunga di Griya 

Anggrek menggunakan teknologi berbasis website. 

3. Website sistem informasi penjualan tanaman bunga di Griya Anggrek tidak 

mengurus ongkos kirim, pelanggan sendiri yang membayar ke ekspedisi 

ketika barang pesanan sudah sampai ke alamat tujuan pelanggan. 
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1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi yang 

bertujuan untuk membantu memperluas jangkauan pasar dan mempermudah 

proses penjualan dalam bisnis usaha yang dilakukan pada Griya Anggrek dan 

memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh informasi secara 

tepat tentang tanaman bunga beserta harga yang ingin diketahui tanpa harus 

datang langsung ke tempat. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi jual-beli pada usaha 

mandiri Griya Anggrek. 

2. Memperluas jangkauan pasar guna meningkatkan pemesanan dan 

pelayanan kepada konsumen. 

3. Mempermudah karyawan untuk pembuatan laporan. 

 

 

 

 

1.5    Sistematika Penulisan Laporan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 BAB. Uraian singkat mengenai isi 

masing – masing Bab adalah sebagai berikut : 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini akan dikemukakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah yang akan di bahas, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, sistematika penulisan laporan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bagian ini akan membahas tentang teori – teori yang relevan dengan 
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topik skripsi yang mendukung perancangan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisiskan uraian metode yang digunakan penulis dalam menentukan 

penulisan yaitu metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem dengan 

metodologinya. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisikan tentang tinjauan umum, pengembangan sistem informasi yang 

berisi tentang analisa proses bisnis, activity diagram sistem berjalan, analisa 

masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram, rancangan 

masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi, LRS, table, spesifikasi basis 

data, class diagram, sequence diagram, rancangan layar dan tampilan layar dari 

hasil perancangan sampai implementasi dengan bahasa pemrograman. 

 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan yang telah dihasilkan dan saran – saran mengenai 

sesuatu yang belum terdapat pada skripsi ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


