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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

WiwikShop adalah sebuah olshop yang menjual produk berbagai merk 

parfume dan produk lainnya, yang berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan oleh 

Ibu Andewi Rupita Ningrum. 

WiwikShop Pangkalpinang yang bergerak di bidang penjualan yang didirikan 

oleh Andewi Rupita Ningrum pada tahun 2017 dengan tujuan untuk membangun 

dan menghasilkan sistem informasi penjualan berbasis web pada WiwikShop 

agar dapat meningkatkan penjualan pada WiwikShop. Dalam proses pengelolaan 

penjualan parfume merupakan sebuah kegiatan yang masih mengalami kendala 

terutama pada media promosi masih belum begitu baik sehingga menyulitkan 

calon konsumen yang ingin mengetahui jenis dan macam-macam produk yang 

ditawarkan di WiwikShop. 

Proses pengelolaan penjualan parfume di WiwikShop dimulai dari 

pendapatan dan pemasukan barang, pendataan dan pengecekan stok dan kondisi 

barang, dan pembuatan laporan penjualan tersebut seperti laporan penerimaan 

dan pengeluaran penjualan, dan laporan pengadaan barang penjualan. 

Dalam proses pengelolaan penjualan barang, WiwikShop sering mengalami 

kendala terutama pada proses transaksi masih dilakukan secara manual yang 

cukup menyita waktu lama. Ini mengakibatkan sangat beresiko besar untuk 

kehilangan data-data penting pada toko. 

Berdasarkan masalah yang terjadi terhadap proses pengelolaan penjualan 

parfume di WiwikShop, maka laporan skripsi ini berfokus pada upaya untuk 

membuat sistem penjualan parfume berbasis web. Sistem berbasis web ini 

diharapkan mampu mempermudah olshop dalam melakukan pengelolaan barang. 

Berdasarkan proses bisnis, masalah dan metode laporan skripsi yang digunakan 

maka laporan skripsi ini diberi judul : 

“ SISTEM INFORMASI PENJUALAN PARFUME BERBASIS WEB 

STUDI KASUS : WIWIKSHOP PANGKALPINANG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara sistem penjualan pada WiwikShop Pangkalpinang? 

2. Bagaimana proses sistem informasi penjualan berbasis web sebagai 

media pendukung untuk memudahkan konsumen dalam melakukan 

transaksi? 

3. Bagaimana perkembangan sistem informasi sebagai media pendukung 

penjualan berbasis web di WiwikShop Pangkalpinang? 

 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Adapun hal-hal yang menjadi batasan- batasan masalah dalam pembahasan 

penelitian ini adalah : 

1.Sistem Informasi Penjualan Parfume ini akan di bangun menggunakan 

berbasis website. 

2.Proses Transaksi yang akan digunakan dalam penjualan bisa melalui 

transfer bank. 

3.Sistem Penjualan Parfume ini akan digunakan pencatatan, agar dapat 

menyimpan data pengeluaran dan pemasukan dalam penjualan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Penelitian ini bertujuan agar sistem penjualan di WiwikShop dapat 

mengelola data barang penjualan dengan cepat dan tepat. 

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, 
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3.  pengontrolan dan pengecekan data penjualan barang di WiwikShop 

Pangkalpinang. 

4. Untuk membuat Sistem Informasi Penjualan berbasis website agar 

meningkatkan penjualan di WiwikShop Pangkalpinang. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mempermudah olshop dalam membuat 

laporan barang penjualan. 

 
1.4.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Penelitian ini akan bermanfaat untuk pemilik WiwikShop. Sistem 

berbasis Web akan memudahkan dalam mengelola penjualan barang. 

2. Sistem berbasis Web juga akan memudahkan dalam pembangunan sistem 

dalam membuat laporan barang penjualan. 

3. Penelitian ini juga bermanfaat untuk WiwikShop Pangkalpinang. Sistem 

Informasi berbasis Web akan menghilangkan kerepotan dalam 

melakukan pengontrolan dan pengecekan data inventaris barang 

penjualan. 

4. Sistem berbasis web akan membuat data-data penjualan barang dapat 

tersimpan dengan baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas latar belakang ,rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang teliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

model, metode penelitian dan Tools pengembangan sistem. 

Serta fungsi yang terdapat di dalam seperti proses bisnis 

berjalan Unified Modeling Language (UML), activity diagram, 

use case diagram, class diagram, Dan sequence diagram. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : Tinjauan Umum yang berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian disertai dengan struktur 

organisasi, tugas dan wewenang. Yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Bab ini point utamanya adalah 

analisis masalah, perancangan, dan implementasi sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah), 

menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). Penulis tidak 

diperkenankan menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak 

terdapat dalam hasil penelitian. 



 

 
 


