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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang  

Di era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini sudah sedemikian pesatnya sehingga berdampak pada semua aspek 

kehidupan yang berhubungan dengan dunia informasi dan teknologi. Salah satu 

teknologi yang banyak membantu kegiatan manusia adalah komputer. 

Perkembangan teknologi komputer membuka peluang besar bagi sebuah usaha 

untuk mengembangkan dan penerapan teknologi dalam sistem penyewaan 

maupun pembuatan laporan sebagai sarana penunjang. Penggunaan komputer 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu usaha dan operasionalnya sehingga 

secara tidak langsung kualitas pelayanan dan mutu yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat bersaing. WWW (World Wide Web) merupakan suatu sarana 

yang mempertemukan segala lapisan masyarakat dengan metode penyajian data 

dan informasi. Informasi yang disajikan WWW (World Wide Web) sangat lah 

beragam, hampir dari segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita 

sehari-hari tersedia. Salah satu contoh penerapan E-Commerce yang termasuk 

didalamnya pemesanan atau jual beli secara online, atau hanya sekedar sistem 

informasi. 

Dalam bidang penjualan, website dapat dijadikan sarana untuk bertransaksi 

jual beli barang atau produk yang membuat transaksi penjualan dapat dilakukan 

dengan waktu yang relatif singkat walau jarak berjauhan. PT. Ariftama 

Adisentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan obat-obatan 
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farmasi dimana dalam kegiatan penjualan menggunakan tenaga sales untuk 

mempromosikan produk ke konsumen dan transaksi pemesanan dilakukan melalui 

komunikasi langsung antara konsumen dengan sales yang bersangkutan,selain itu 

dalam pembuatan laporan penjualan perbulan mengalami keterlambatan waktu 

karena harus menuunggu rekap penjualan dari sales, hal itu menyebabkan tidak 

efisiensi waktu karena harus menunggu sales datang.  

Masalah dalam sistem penjualan menjadikan inspirasi bagi Peneliti untuk 

melakukan penelitian untuk mengembangkan suatu sistem penjualan. Tujuan 

akhir dari sistem yang akan dibangun ini adalah sistem yang mampu 

menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat, berarti 

informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dimana informasi yang 

ditampilkan pada website               PT. Ariftama Adisentosa harus benar atau tidak 

menyesatkan. Informasi tersebut harus jelas mencerminkan maksudnya karena 

dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi 

gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Tepat 

waktu, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 

Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi 

merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan, bila pengambilan 

keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Relevan, berarti 

informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya, dengan 

ditampilkannya spesifikasi obat pada PT. Ariftama Adisentosa, dapat dijadikan 

manfaat sebagai referensi untuk penerima informasi. Relevansi/kebutuhan 

informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Berdasarkan 
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atas kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan PT. Ariftama 

Adisentosa ini sebagai objek skripsi dengan judul “Pengembangan Aplikasi 

Penjualan Berbasis Website Menggunakan Metode Prototyping (Studi Kasus : 

PT. Ariftama Adisentosa)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah dengan membuat aplikasi penjualan berbasis web akan 

mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan dan informasi 

produk-produk yang dijual oleh PT. Ariftama Adisentosa ? 

2. Apakah dengan membuat aplikasi penjualan berbasis web, laporan 

penjualan pada PT. Ariftama Adisentosa dapat selesai dengan mudah ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka 

penulis hanya membatasi permasalahan pada proses pemesanan, informasi produk 

dan laporan penjualan. Proses pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke 

rekening bank PT. Ariftama Adisentosa. Penulis menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang aplikasi Penjualan berbasis web sebagai suatu metode 

pembelajaran pada teknologi informasi. Sepengetahuan penulis penelitian ini 
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sudah ada di tempat lainnya, namun belum pernah dilakukan pada PT.Ariftama 

Adisentosa. Perbedaan yang dibuat adalah saat pemberian otomatisasi konfirmasi. 

Berikut beberapa penelitian tentang aplikasi penjualan berbasis web yang telah 

dilakukan oleh : 

1. Rizkysari Meimaharani, Diana Laili (2014). Pemasaran merupakan salah 

satu hal yang terpenting bagi pelaku bisnis. Tanpa pemasaran yang baik, 

maka akan sulit membuat usaha lebih maju. Hal ini juga dialami oleh 

satu pelaku bisnis di kudus, yaitu vantacy shop. Vantacy shop merupakan 

salah satu usaha yang menjual goody bag (tas). Tidak hanya menjual 

tetapi juga mendesain sendiri tas tersebut. Pemasaran yang sudah 

dilakukan adalah door to door, artinya pemasaran konvensional. Dengan 

perkembangan teknologi sekarang ini, penulis ingin mencoba mengangkat 

vantacy shop dengan menciptakan pemasaran secara online. Website 

penjualan online ini menggunakan metode waterfall serta berbasis web 

responsive, sehingga dapat diakses menggunakan semua gadget yang 

dimiliki oleh konsumen dengan tampilan yang baik. 

2. Iqbal Izharyan, Witjaksono Wahyu R, Kurniawan Teguh M (2013). 

Perancangan Penjualan Berbasis Web Dengan Metode Prototyping. Pada 

system ini menggunakan metodologi Model Konseptual, sedangkan tahap 

pengembangan aplikasi menggunakan Prototyping untuk bahasa 

pemograman yang digunakan adalah PHP dan MYSQL. Administrator 

merupakan pengguna yang memiliki hak akses tertinggi dalam aplikasi ini. 

Admin juga merangkap tugas sebagai customer service yang tugasnya 
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adalah berhubungan langsung dengan pelanggan/konsumen, dimana jika 

konsumen membutuhkan informasi mengenai produk yang ditawarkan 

dapat langsung berinteraksi untuk menjelaskan dan memberikan pelayanan 

untuk meningkatkan kepuasan kepada pelanggan, dan gudang adalah 

anggota yang sudah terdaftar. Dalam system ini gudang diberikan hak 

akses tertentu seperti mengolah data login, profil, melihat data produk 

serta membeli produk yang diinginkan, mengirim keluhan tentang produk 

atau pelayanan dan mengolah data kritik dan saran. 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah:  

1.  Membangun aplikasi penjualan berbasis web pada perusahaan sehingga  

pelanggan yang dalam hal ini apotek dapat menerima informasi produk 

dan melakukan pembelian kapan saja tanpa harus menunggu sales datang.  

2.  Mengetahui data penjualan perbulan.   

 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari pembuatan Skripsi ini adalah:  

1. Dengan menggunakan website, maka informasi produk obat milik PT. 

Ariftama Adisentosa dapat diakses pelanggan kapan saja sehingga dapat 

memudahkan pelanggan mencari informasi mengenai obat yang 

dibutuhkan.  
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2.  Dengan menggunakan website, pelanggan dapat melakukan pemesanan 

tanpa harus menunggu sales datang ataupun menghubungi lewat telepon, 

cukup dengan melihat dan mengakses pada web PT. Ariftama Adisentosa.  

3.  Memberikan kemudahan bagi PT. Ariftama Adisentosa dalam mengetahui 

   laporan penjualan perbulan. 

 


