
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini, penggunaan komputer dan 

internet sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan pada 

zaman ini. Sistem informasi dan teknologi komputer sedang berkembang 

dengan pesat. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini, semakin 

banyak media telekomunikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, 

Salah satu bentuk teknologi informasi yang sering dimanfaatkan sebagai media 

pemasaran saat ini adalah internet.  

Salah satu bisnis yang sedang tren dimasyarakat saat ini adalah dalam 

bidang belanja online (online shopping) yaitu salah satu bentuk usaha dari para 

pebisnis online adalah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan 

terhadap pelanggan, dan untuk mewujukan hal tersebut dibutuhkan kualitas 

pelayanan yang baik. 

Yanmar Diesel Medan merupakan perusahaan yang menyediakan 

berbagai macam alat-alat pertanian. Saat ini, Yanmar Diesel Medan masih 

menggunakan sistem manual yakni penjualan secara offline dimana proses 

pemesanan serta pembayaran harus dilakukan secara konvensional dengan 

mendatangi perusahaan terlebih dahulu. Yanmar Diesel Medan merupakan 

perusahaan yang menerapkan model bisnis B2C (Business to Customer) dan 

B2B (Business to Business) yang masih belum menggunakan sistem penjualan 

web atau e-commerce.  

Melalui pemanfaatan sistem informasi website ini, diharapkan mampu 

meningkatkan kebutuhan akan data dan informasi kepada calon konsumen 

Yanmar Diesel Medan, dimana calon konsumen dapat melakukan pertukaran 

data dan informasi hingga bertransaksi atas segala produk yang ada pada 

Yanmar Diesel Medan. 

Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka penulis tertarik 

untuk membuat penelitian dengan judul “PERANCANGAN SISTEM 
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INFORMASI PENJUALAN SPAREPART MESIN RUMPUT BERBASIS 

WEB PADA YANMAR DIESEL MEDAN”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah yang akan di bahas berdasarkan latar belakang masalah yang 

ada. Adapun perumusan masalah dalam penyelesaian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses penjualan yang digunakan perusahaan masih berbasis manual yaitu 

melalui penjualan secara offline dimana proses pemesanan serta 

pembayaran harus dilakukan secara konvensional dengan mendatangi 

perusahaan terlebih dahulu.  

2. Jangkauan pemasaran perusahaan masih sangat kecil serta seluruh proses 

penjualan produk serta pembayaran harus dilakukan secara tatap muka 

sehingga kurang efektif dan efisien. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang dan 

membangun sebuah sistem informasi penjualan yag mempermudah perusahaan 

dalam penyebarluasan informasi, promosi mengenai produk yang ada, 

pemesanan serta pembayaran dapat dilakukan melalui sistem yang dibangun. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tersebut lebih terarah dan dapat berjalan dengan baik 

maka perlu adanya pembatasan permasalahan yang dibahas hanya mengenai 

Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web pada Yanmar Diesel mulai dari 

pemesanan, penjualan, konfirmasi pelanggan mengenai pembayaran, update 

data produk, dan laporan penjualan. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Membantu perusahaan dalam memperluas wilayah pasarnya dan 

memungkinkan calon konsumen untuk memperoleh data dan informasi 

serta dapat bertransaksi tanpa harus datang ke lokasi. 

2. Membantu konsumen dalam mencari informasi mengenai produk yang 

ingin dibeli. 

3. Membantu konsumen dalam mencari informasi mengenai produk yang 

ingin dibeli. 

4. Menambah wawasan mengenai penerapan sistem informai penjualan yang 

baik di perusahaan untuk memperluas wilayah pasar 

 

1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan metodologi penelitian yang 

digunakan yaitu: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan 

proses bisnis penjualan di Yanmar Diesel Medan seperti dari buku, media 

cetak, media elektronik, serta melakukan wawancara dengan pimpinan dan 

pekerja di Yanmar Diesel Medan. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang akan digunakan dalam 

sistem informasi yang akan dirancang dan dipaparkan mengenai fitur–fitur 

yang akan dirancang dan juga beberapa proses bisnis yang akan digunakan 

pada sistem tersebut. Pemodelan analisa sistem menggunakan Activity 

Diagram dan Use Case Diagram. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibagi menjadi 2 tahapan yaitu perancangan tampilan 

dan basis data. Perancangan tampilan dibuat dengan menggunakan 

Balsamiq Mockup 3 dan perancangan basis data dimodelkan dengan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 
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4. Pembangunan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem dengan melakukan proses 

coding menggunakan bahasa pemograman Framework Laravel. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

mengenai isi laporan. Terdapat beberapa bagian dari laporan skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai topik yang 

dikerjakan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang menunjang 

dalam pembuatan skripsi 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tahapan-tahapan analisa dan perancangan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan yang diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

 

 


