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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada toko olahraga EKY SPORT mengalami penurunan penjualan pada satu 

tahun belakangan ini. Untuk itu saya membuat judul aplikasi sistem penjualan 

berbasis web pada toko olahraga EKY SPORT 

Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi 

yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh 

siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang 

sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, 

calon pembeli dapat melihat produk – produk pada layar komputer, mengakses 

informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon 

pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau 

tempat transaksi sehingga dari tempat duduk mereka dapat mengambil keputusan 

dengan cepat. Transaksi secara online dapat menghubungkan antara penjual dan 

calon pembeli secara langsung tanpa dibatasi oleh suatu ruang dan waktu. Itu 

berarti transaksi penjualan secara online mempunyai calon pembeli yang potensial 

dari seluruh dunia. 

Sistem penjualan yang selama ini digunakan oleh Toko Eky Sport adalah 

dengan cara memasarkan barang dagangan hanya di tempat saja. Sistem penjualan 

dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses penjualan peralatan 

tersebut, maka sistem ini dinilai kurang efektif dan efesien untuk menghemat 

waktu dan biaya . Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara tersebut 

maka pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Selain itu perkembangan perusahaan terasa dinilai agak lambat. Oleh karena itu 

dirancang suatu sistem penjualan secara online dengan menggunakan media web 

atau internet dengan tujuan untuk meminimalkan waktu proses penjualan dengan 

tujuan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan perusahaan 

dapat meningkat. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun dalam permsalahan akan membahas tentang : 

a. Bagaimana merancang sistem penjualan secara on line di Toko Olahraga 

Eky Sport   

b. Bagaimana cara memudahkan bagan admin dalam memperbaharui 

informasi mengenai persedian barang 

c. Sistem pencatatan dan penyimpanan data masih menggunakan pencatatan 

dengan media buku dan kertas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pada penulisan tugas akhir ini hanya terbatas pada penjualan  

peralatan olahraga secara on-line di toko Eky Sport. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Konsumen dapat membeli barang melalui web 

b. Konsumen tidak perlu datang ke toko untuk membeli peralatan olahraga 

demi menghemat waktu dan biaya  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Agar lebih mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi tugas 

akhir ini, maka penulis membagi dalam beberapa bagian yang tersusun sebagai 

berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini berisi gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar 

belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori – teori dasar yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti yaitu Aplikasi Sistem informasi penjualan berbasis web dan akan 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 
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BAB 3 METEDOLOGI PENELITIAN 

Dalam bagian ini berisi gambaran alur penelitian serta berisi penjelasan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB 4 ANALISA SISTEM DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang Sistem berjalan dan usulan, analisis permasalahan, 

analisis kebutuhan, dan  rancangan umum sistem usulan yang diajukan oleh 

penulis. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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