
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pada zaman seperti saat ini banyaknya perusahaan yang kesulitan dalam 

menangani pemesanan dan pemasaran barang secara efektif dan efisien hal ini 

disebabkan banyaknya jenis barang dan terbatasnya waktu, sehingga sering kali 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan seperti pencarian stock, transaksi 

pemesanan dan pemasaran. Hal seperti ini bisa menghambat suatu pertumbuhan 

dalam perusahaan itu sendiri.  

CV PENAMAS yang beralamat di Jl. Soekarno hatta Kecamatan Tanjung 

Seneng Bandar Lampung. Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pendistribusian Barang ATK (alat tulis kantor) yang memiliki beberapa bagian 

antara lain: Bagian Distribusi, Gudang, penjualan, Pemesanan dan Pemasaran. 

Sistem pemesanan dan pemasaran  masih dilakukan secara manual seperti 

mencatat data pesanan melalui telfon dan pemasarannya masih menggunakan 

brosur, dan sales  dimana data yang diolah meliputi data produk, data pelanggan, 

data transaksi dan data laporan, terdapat permasalah lain yang muncul adalah pada 

pembuatan laporan penjualan barang yang tidak efektif dan efisien yang 

menyebabkan ketua kesulitan dalam mengambil keputusan guna meninjau 

perkembangan CV PENAMAS Bandar Lampung. Karena itu diperlukan sebuah 

sistem pemasaran dan pemesanan yang baru dan diharapkan dapat mengatasi 

kekurangan dari sistem yang ada saat ini. Keuntungan dari sistem ini adalah 

memberikan pertimbangan bagi ketua untuk mengambil keputusan dan 
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mempermudah petugas dalam mengelola pemasaran, pemesanan dan penjualan 

barang  dengan cepat, tepat dan akurat. 

Solusi untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, serta 

mewujudkan perusahaan dengan pelayanan yang lebih baik untuk setiap 

pelanggan dengan pemenuhan permintaan atau kebutuhan yang cepat dan tepat, 

maka perlu dibangun suatu sistem pemasaran dan pemesanan barang yang 

terintegrasi dan akan memberikan informasi tentang jumlah pemesanan barang, 

sistem yang akan memberikan informasi menentukan waktu pemesanan barang 

kembali. 

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah sistem 

pemasaran dan pemesanan barang di perusahaan CV PENAMAS. Oleh karena itu 

maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul “SISTEM PEMASARAN 

DAN PEMESANAN BARANG  BERBASIS WEB PADA CV PENAMAS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu : 

Bagaimana merancang suatu Sistem Pemasaran dan Pemesanan Barang berbasis 

Web ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka batasan masalah yang terkait 

dalam perancangan sistem ini antara lain : 

membatasi masalah pada pemasaran dan pemesanan barang meliputi data barang, 

data konsumen, data pesanan konsumen serta membuat laporan pemesanan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Perusahaan 

a. Mampu memberikan informasi tentang data barang dan data pesanan 

konsumen dengan cepat dan akurat. 

b. Memudahkan pencarian data atau informasi untuk mengetahui jumlah 

pesanan barang yang tersedia dari data pemesanan dan pemasaran  yang 

telah terjadi. 

c. Memudahkan perusahaan dalam memasarkan produk baru kepada 

konsumen melalui web. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Melatih diri dalam menyusun atau membahas suatu masalah yang 

dihadapkan diinstansi atau perusahaan. 

2.  Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan dari penelitan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengelola data pemasaran dan pemesanan barang untuk dapat meningkatkan 

jumlah konsumen dan pesanan barang dengan akurat dan cepat. 

 




