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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang 

semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam 

kehidupan. Kemajuan di bidang transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, 

dan bidang lainnya merupakan contoh bahwa manusia semakin memerlukan 

teknologi dalam kehidupan ini. Saat ini dunia telah mengenal suatu teknologi 

yang disebut dengan internet. Dengan internet semua orang dapat memperoleh 

dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana 

saja. Kini dengan hadirnya internet, manusia dapat melakukan bisnis lebih mudah. 

Hadirnya website menimbulkan pemikiran baru bagi pelaku bisnis, yaitu untuk 

mengatasi rintangan waktu dan ruang yang selama ini menjadi masalah pada 

system penjualan secara konvensional. Kendala atau masalah biasanya pada 

bagian penjualan dan pengadaan bahan baku makanan yang awalnya terbatas pada 

modal usaha, Demikian juga bisnis Pet Shop yang sekarang sedang berkembang 

di kalangan masyarakat. Seiring berkembangnya dunia Pet Shop, permintaan 

konsumen akan barang pun semakin meningkat, dan ini akan menjadi keuntungan 

bagi kami membuatkan sebuah website agar perbelanjaan di indoneseia akan 

semakin berkembang dan maju bisnisnya ataupun masyarakatnya, Dengan adanya 

aplikasi Pet Shop berbasis web akan sangat membantu perusahaan dalam 

menjalankan 2 kegiatan bisnis seperti penjualan, promosi barang baru, 

pembayaran dan transaksi jarak jauh, sehingga perusahaan bisa memperluas 

wilayah perusahaan. Karena saat ini dengan menggunakan system yang manual, 

konsumen harus datang sendiri ke lokasi dan pembayaran dilakukan secara tunai. 

Hal ini tentu menyulitkan para calon konsumen dari dalam dan luar kota, 

dikarenakan harus mengeluarkan biaya untuk mengunjungi Pet Shop tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu aplikasi 

Pet Shop berbasis web karena sangat banyak manfaatnya bagi konsumen yang 

memberi kemudahan bagi konsumen untuk dapat berbelanja Pet Shop dengan 
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sistem online. dan Memberi kemudahan juga bagi pihak toko dalam melakukan 

pencatatan transaksi yang tentunya akan menghasilkan laporan penjualan dan 

laporan yang tepat dan akurat. Dalam hal ini judul website yang akan dibuat 

adalah perancangan system informasi penjualan Pet Shop berbasis web. Website 

ini membahas mengenai  jenis hewan pemeliharaan  kucing. Website Pet Shop ini 

dibuat agar dapat bermanfaat bagi pengguna yang memiliki kecintaan pada 

hewan, sehingga bisa menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan informai 

seputar hewan kesayangan mereka dan mempermudah dalam hal pembelian 

keperluannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan, 

maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menyediakan sistem informasi berbasis web yang nantinya 

akan memberikan kemudahan dalam penjualan produk di Giant Pet Shop 

Sungailiat? 

2. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi yang dapat 

memudahkan pelanggan untuk memesan produk? 

3. Bagaimana cara untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan  

produk kapan saja dan dimana saja? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan serta lebih terarah dalam penelitian ini, 

maka penulis membatasi sesuai dengan tema dan judul yaitu: 

1. Objek penelitian dilakukan pada Giant Pet Shop Sungailiat pada bagian 

penjualan 

2. Peneliti mengolah data barang, data pemesanan pada Giant Pet Shop 

Sungailiat  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pembuatan sistem informasi penjualan diharapkan bisa membantu 

pelanggan untuk mengetahui informasi tentang jenis produk apa saja yang 

dijual di Giant Pet Shop Sungailiat. 

2. Menampilkan tentang informasi produk 

3. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan sistem informasi 

penjualan produk berbasis web dimana saja. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan tanpa harus pergi 

lagi ke Giant Pet Shop Sungailiat langsung. 

2. Mempermudah pelanggan melihat informasi tentang  produk di Giant Pet 

Shop Sungailiat. 

3. Pelanggan bisa melakukan transaksi pembayaran di tempat dengan 

pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan 

gambaran singkat, mudah dimengerti. Oleh karena itu sistematika dari penulisan 

ini adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab 1 penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori - teori yang akan 

digunakan sebagai panduan yang mendukung pembuatan sistem 

infomasi penjualan di Giant Pet Shop, beserta penjelasan software 

yang akan digunakan. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang model pengembangan 

sistem, metode pengembangan sistem dan alat bantu/tools yang akan 

digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisa 

proses bismis, sistem berjalan, analisa masukan dan keluaran, analisa 

sistem usulan, deskripsi use case, serta diagram – diagram yang 

mendukung perancangan sistem. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang sangat 

diharapkan penulis agar laporan skripsi menjadi sempurna dan 

bermanfaat pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


