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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern seperti saat ini adalah zaman pesatnya teknologi 

informasi. Semua sumber informasi tentunya sangat mudah untuk didapatkan 

termasuk pada sektor tertentu seperti penjualan dan perdagangan. Banyak 

sekali wirausaha yang sudah memanfaatkan teknologi sebagai wadah 

penjualan utama produk mereka karena dengan menggunakan teknologi dapat 

lebih mudah dan efesien dalam membantu kemudahan berbelanja. Sudah 

banyak pedagang yang menggunakan teknologi sistem informasi penjualan 

online utamanya menggunakan E-Commerce sebagai sarana utama penjualan 

mereka. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Rata-rata masyarakat Indonesia 

menggunakan penjualan online sebagai wadah utama dalam transaksi jual beli 

yaitu sebanyak 93,98% menggunakan pesan instan, 21,64% menggunakan 

soial media, 10,42% menggunakan email, dan 2,38% menggunakan website 

dan aplikasi. Akan tetapi masih adanya beberapa pedagang yang belum 

menggunakan dan memaksimalkan teknologi sistem informasi sebagai sarana 

penjualan produknya salah satu contohnya dari sektor penjualan hewan ternak 

kambing yang difokuskan untuk aqiqah dan qurban. Masih adanya penjual 

hewan ternak kambing untuk aqiqah dan qurban yang menggunakan cara 

penjualan manual dan konvesional menjadikan penjualan kurang efektif untuk 

dilakukan seperti penjual masih menyebarkan brosur dan memasang spanduk 

ditepi jalan agar dapat dilihat oleh orang-orang yang melintas untuk memesan 

produk aqiqah dan qurban menjadikan penjual harus mencetak dan print brosur 

dan spanduk dan membutuhkan pengeluaran yang lebih dalam biaya padahal 

untuk pemasukannya sendiri dirasa kurang menguntungkan jika menggunakan 

metode seperti itu. Belum lagi data transaksi yang masuk masih menggunakan 

cara manual dan konvensional seperti pencatatan menggunakan buku dan 

kertas, untuk pembeli yang ingin melakukan transaksi akan diberi kwitansi 

untuk bukti bayarnya dan untuk laporan transaskinya harus menggunakan buku 
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besar dan  memungkinkan laporan transaksi dan bukti bayar  akan hilang, rusak 

dan sebagainya.  

Oleh karena itu perlunya dibangun sistem informasi penjualan aqiqah 

dan qurban  agar dapat membantu pedagang kambing dalam memasarkan 

produk kambing aqiqah maupun kambing qurban agar lebih mudah dicari dam 

mudah dipesan oleh konsumen yang ingin melakukan aqiqah ataupun 

konsumen yang ingin berqurban. Dengan adanya sistem ini konsumen tidak 

perlu susah payah mencari pedagang kambing secara manual dan tradisional 

yaitu dengan bertanya dari mulut ke mulut atau dengan melihat spanduk yang 

ada ditepi jalan, akan tetapi pembeli dapat dengan mudah mengakses lewat 

internet dan tentunya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Rancangan 

Sistem informasi ini dirancang untuk salah satu perusahaan yang bergerak pada 

penjualan hewan ternak kambing untuk aqiqah maupun qurban yaitu 

perusahaan CV Anugerah Prawira Gumilang Farm yang bergerak pada bidang 

penjualan hewan ternak kambing untuk aqiqah dan qurban sudah berdiri  dari 

tahun 2019 sampai saat ini. Luaran rancangan sistem ini diharapkan membantu 

CV Anugerah Prawira Gumilang Farm dalam memepermudah transaksi jual 

beli serta mencatat laporan transaksi yang masuk menggunakan suatu sistem 

berbasis website sehingga tidak akan terjadi kerusakan dan hilang pada data 

laporan transaksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan hewan ternak kambing 

untuk aqiqah dan qurban berbasis website untuk memudahkan penjulan 

dalam bertransaksi dan juga mengatasi pencatatan transaksi yang masih 

manual pada penjualan produk CV Anugerah Prawira Gumilang Farm? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Menurut latar belakang yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Merancang proses sistem informasi penjualan hewan ternak kambing 

untuk aqiqah dan qurban berbasis website agar memudahkan penjualan 

produk CV Anugerah Prawira Gumilang Farm. 

2. Menghasilkan sistem informasi yang dapat mengelola data penjualan 

hewan ternak kambing untuk aqiqah dan qurban. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dapat diketahui bahwa batasan masalah penulisan ini yaitu: 

1. Sistem Informasi penjualan hewan ternak kambing untuk aqiqah dan 

qurban berbasis website ini dirancang sesuai kebutuhan yang diperlukan 

CV Anugerah Prawira Gumilang Farm dalam memudahkan penjualan 

melalui website. 

2. Interface yang dibuat berbentuk apllikasi berbasis website 

3. Terdiri dari tiga aktor yang terlibat yaitu admin, customer dan 

pimpinan. 

4. Sistem ini memiliki fasilitas transaksi secara online dan hanya melayani 

daerah sukabumi dan permintaan suplai dari cabang Bekasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah membuat sistem penjualan yang sudah 

terkomputerisasi, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data penjualan, 

memudahkan konsumen untuk memesan dan bertransaksi, membantu CV 

Anugerah Prawira Gumilang Farm dalam mengembangkan bisnis melalui 

platform website. 

1.6 Luaran yang Diharapkan 

Sistem informasi penjualan ini memiliki luaran yaitu sistem penjualan 

hewan ternak kambing untuk aqiqah dan qurban, dirancang dengan tujuan 
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untuk memudahkan penjualan, transaksi dan pencatatan laporan transaksi pada  

CV Anugerah Prawira Gumilang. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir, Penulis Menyusun 

sistematika penulisan yang jelas agar dapat mudah dipahami dan dipelajari 

dalam membaca isi laporan ini. Berikut sistematika penulisannya: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini mengungkapan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang dipakai sebagai acuan dan 

referensi dalam Menyusun laporan tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab menjelaskan tahapan penelitian berdasarkan metode perancangan 

sistem yang sudah dibuat dalam penyusunan laporan tugas akhir mulai dari 

tahapan perancangan sampai tahapan penyusunan laporan tugas akhir. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan seperti apa penjelasan dan uraian dari pekara masalah 

ke dalam suatu bentuk yang diperlukan dalam mencapai penyelesaian masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelasakan tentang akhir dari penulisan laporan tugas akhir, dan 

menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari masalah yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya dan saran yang dapat diberikan oleh penulis. 

  


