
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bulog mart yang terletak di kav.49 jalan Gatot Subroto. Merupakan bagian 

anak perusahaan Perum Bulog yang bergerak di bidang komersil untuk 

meningkatkan laba bagi Perum Bulog.  

Bulog mart melakukan kegiatan penjualan komoditi pangan seperti beras, 

gula dan minyak. cara memproses data penjualan, data konsumen dan surat 

menyurat maupun dalam proses transaksi penjualan sistem menggunakan secara 

tunai dan piutang (pembayaran secara tempo). Bagian Administrasi melakukan 

pencatatan transaksi berdasarkan catatan penjualan dan pemesanan konsumen 

yang diberikan oleh bagian pemasaran dan melakukan pelayanan informasi. 

Bagian Pemasaran  bertugas menawarkan suatu produk atau jasa kepada 

konsumen. Dalam penyampaian informasi kepada pelanggan atau konsumen 

masih menggunakan brosur dan telepon sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam penyampaian informasi. 

Untuk mendukung kegiatan Bulog Mart agar mampu ikut bersaing dalam 

dunia usaha,Bulog Mart juga harus mampu meninggkatkan pelayanannya. Salah 

satu cara meningkatkan pelayanannya adalah dengan menerapkan teknologi 

infomasi dalam kegiataan usahanya. Internet telah digunakan tidak hanya untuk 

menampilkan informasi tekstual. Internet telah banyak digunakan oleh perusahaan 

– perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa serta memberikan kemudahan 

pemasaran dengan konsumen. 
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Untuk itu dibutuhkan sistem informasi agar dapat memudahkan user admin 

dalam mengolah data pemasaran menjadi lebih akurat sehingga penulis tertarik 

untuk membahas judul “Perancangan dan implementasi sistem 

informasi penjualankomoditi pangan berbasis web BULOG Mart 

Jakarta Selatan”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikandiatas, maka dapat diangkat 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana memudahkan pemasaran dalam bidang komersil di Bulog 

Mart ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan informasi pemasaran pada BULOG 

Mart sehingga dapat bersaing dalam pemasaran di internet ? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka perlu diadakan pembatasan 

masalah agar memudahkan pembahasan selanjutnya sehingga tidak 

menyimpang dari pemasalahan: 

1. Biaya pengiriman dapat disesuaikan dengan tempat pemesanan. 

2. Lama pengiriman barang pemesanan. 

3. Batasan pengiriman barang. 

 

 



3 
 

1.4.Tujuan dan Sasaran penelitian   

Berkaitan dengan uraian di atas, maka yang menjadi tujuandari penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Untuk menghasilkan Sistem Aplikasi pemasaran komoditi pangan dan 

pengolahan penjualan yang saat ini berjalan di BULOG Mart, dan 

menemukan masalah apa yang dihadapi selama menggunakan sistem lama 

agar dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. 

2. Untuk membangun sistem yang dapat mempermudah administrasi dalam 

pengolahan data penjualan dan pengecekan penjualan komoditi pangan. 

 

Dari tujuan tersebut diatas, sasaran yang ingin dicapai antara lain : 

1. Terwujudnya Laporan Penjualan pada BULOG Mart yang lebih luas dan 

tanpa batas waktu  

2. Terwujudnya PengolahanData Penjualan Komoditi pangan yang 

Teraplikasi 

3. Terwujudnya Informasi Data Pemasaran komoditi pangan yang Akurat 

Alternatif kegiatan yang diprioritaskan untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas 

adalah membuat Sistem aplikasi penjualan komoditi pangan pada BULOG Mart 

dengan menggunakan PHP dan MySql Berbasis Web. 
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1. 5.Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan sebagai berikut : 

1. Mempermudah sistem  administrasi data dan mempermudahkan penyajian 

informasi data penjualan pada BULOG Mart 

2. Menambah wawasan pengetahuan dalam merancang dan menciptakan 

sistem proses transaksi penjualan berbasis web yang dapat mempermudah 

kegiatan transaksi. 

3. Menambah pengtahuan penelitian tentang teknologi informasi pembuatan 

website 

1.6.   Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan antara lain adalah : 

1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berkas-berkas data yang 

diperlukan untuk Pengolahan Data Pemasaran komoditi Pangan di 

BULOG Mart. 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan untuk mengajukan pertayaan-pertanyaan yang 

dibutuhkan  secara langsung kepada karyawan maupun pimpinan 

penjualan komoditi pangan di BULOG Mart yang terlibat dengan data - 

data Penjualan. 
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3. Metode Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan dengan 

cara membaca buku yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan 

dalam penyusunan laporan penulisan tugas akhir. 

 

1.7.Sistematika Penulisan    

Laporan ini digunakan sistematika penulisan yang dapat memberikan 

gambaran tentang laporan dan susunan mengenai hubungan antara bab yang 

satu dengan yang lainnya. Agar mempermudah mendapatkan gambaran umum 

secara singkat laporan ini, maka sistem penyusunan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan 

laporan akhir studi, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat 

berupa definisi atau model yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil penelitian terdahulu 

dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. 
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BAB III  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di 

kasus yang sedang diteliti dan menguraikan gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum instansi, serta data yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, 

menguraikan tentang analisis terhadap masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kelayakan sistem yang diusulkan dan perancangan sistem berisikan 

model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem baru yang diusulkan. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (OS, perangkat keras 

dan bahasa pemrograman yang digunakan), file implementasi analisa dan 

perancangan sistem dari masing-masing modul atau relasinya serta algoritma yang 

di implementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil dari tahapan 

penelitian, tahap analisis, desain, dan hasil testing atau implementasi yang berupa 

penjelasan teoritik, baik secara kualikatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan  dan  saran - saran yang dapat diusulkan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


