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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 

berkembang pesat contohnya penggunaan komputer sebagai salah satu sarana 

penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih untuk 

mengolah data. Pemanfaatan teknologi pada saat ini telah di respon positif dalam 

bidang bisnis untuk membantu memajukan dunia bisnis agar dalam segala 

aktifitasnya menjadi lebih efektif dan efisien. 

Orang mencari buku bekas ketika dibutuhkan dan jika sudah dibaca atau 

selesai digunakannya, buku tersebut hanya akan menumpuk di rumah dan hilang. 

Kalau tidak buku tersebut hanya akan dijual di rongsokan dan menjadi tidak 

berguna. Padahal di saat bersamaan terdapat orang lain di suatu tempat yang juga 

membutuhkan buku tersebut. 

Jual beli buku bekas sudah banyak di lakukan. Beberapa penjual tradisional 

yang bergerak di jual beli buku bekas belum bisa membuat sistem berbasis 

website karena kendala pengetahuan yang minim. Sedangkan sudah terdapat 

berbagai macam tempat layanan jual beli online di Indonesia seperti BukaLapak 

(www.bukalapak.com), Tokopedia (www.tokopedia.com), yang dapat digunakan 

untuk menjual ataupun mencari sesuatu. Namun belum ada suatu tempat jual beli 

online yang hanya terpusat melayani buku bekas saja.  

Ada beberapa toko buku bekas yang berada di Jakarta yang merupakan 

sebuah unit dagang yang bergerak di bidang penjualan buku bekas. Dengan 

seiringnya kemajuan teknologi informasi, beberapa toko buku ini perlu 

memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan 

agar dapat bersaing dan bertahan dalam usaha buku bekas. 

Beberapa toko buku bekas ini dalam menangani baik penjualan maupun 

penanganan persediaan buku bekas masih menggunakan sistem konvesional, 

sehingga ketika ada pelanggan yang menanyakan buku bekas yang dibutuhkan 

dengan kriteria tertentu, maka beberapa toko ini membutuhkan waktu yang cukup 
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lama hanya untuk mencari buku dengan kriteria yang diajukan oleh pelanggan. 

Serta penjualan yang hanya bisa dilakukan di tempat mempengaruhi pendapatan 

yang diterima oleh beberapa toko buku bekas ini. 

Bedasarkan hasil angket yang sudah penulis lakukan disekitar daerah 

Pondok Cina, hasil yang di dapatkan adalah sebagai berikut. Sebanyak 66,6% 

yaitu, 2 penjual dari 3 penjual menyatakan butuhnya Portal web  dan sebanyak 

80% yaitu 4 pembeli dari 5 pembeli menyatakan perlunya dibuatkan Portal Web 

untuk memudahkan dalam membeli buku bekas.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya aplikasi sistem 

Portal jual beli untuk jual beli buku bekas yang merupakan sebuah layanan yang 

menjadi tempat bagi seseorang/toko buku bekas yang ingin menjual bukunya dan 

pembeli yang sedang mencari dan atau membutuhkan buku dengan bisa 

membandingkan harga dengan penjual lain . Sebuah sistem yang juga dapat 

menangani permintaan buku apabila menemukan buku yang sedang dicarinya. 

Dan saya mencoba merancang sistem yaitu “PORTAL LAYANAN PENJUALAN 

BUKU BEKAS”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa : 

Bagaimana membuat portal website yang mempermudah penjual dalam menjual 

buku bekas 

 

I.3 Batasan Masalah 

Aplikasi ini dibuat hanya sampai pada penjualan ,dan pembelian buku bekas 

saja dan dengan pembayaran melalui rekening bersama .Pengecekan pembayaran 

transaksi customer melalui upload bukti pembayaran sedangkan pengecekan 

bahwa Member telah melakukan pengiriman melalui upload nomer Resi. 

 

I.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempermudah user 

dalam memasarkan, memesan dan menjual buku bekas. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu apliksasi yang dapat di 

gunakan untuk memasarkan, memesan dan menjual buku bekas secara online. 

 

I.5 Luaran yang diharapkan 

Luaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebuah prototype dan 

portal aplikasi penjualan buku bekas secara online, sehingga dapat membantu 

pemilik toko atau seseorang dalam memasarkan produk buku bekas yang ingin 

ditawarkan kepada pembeli, dan melakukan transaksi pemesanan secara online 

secara mudah. 

 

I.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan yang akan ditulis pada skripsi ini dapat dilihat pada 

suatu rancangan garis besar yang menggambarkan keseluruhan dari isi ”PORTAL 

LAYANAN PENJUALAN BUKU BEKAS”. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar teori dan konsep dasar system , 

konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi penjualan, metode 

analisis dan beberapa teori lainnya yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang tahapan penelitian beserta penjabaran langkah-

langkah penelitian yang digunakan sebagai pemecah permasalahan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian serta alat bantu penelitian  untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, analisa kebutuhan sistem, 

perancangan aplikasi serta menguraikan rancangan user interface dan 

rancangan database .Terdapat juga Use Case, Activity Class, rancangan 

Website, serta analis permasalahan dengan metode PIECES. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari laporan 

tugas akhir yang telah dilaksanakan. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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