
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan media cetak di indonesia dari waktu ke waktu terus 

mengalami perkembangan pesat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya 

perusahaan jasa percetakan yang berdiri. Pada umumnya perusahaan jasa 

percetakan merupakan suatu usaha percetakan yang memproduksi berbagai 

macam media cetak diantaranya, banner, spanduk, leaflet, pamflet dan masih 

banyak yang lainya. Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin 

canggih saat ini masih ada perusahaan jasa percetakan yang melakukan  proses 

pengolahan data penjualan barang masih serba manual, tidak menghemat waktu, 

kurang efisien, dan tidak menghemat biaya (Adi Supriyatna, 2017). 

Salah satu dari sekian banyak teknologi informasi yang berkembang saat 

ini adalah teknologi website yang diaplikasikan untuk membantu pelayanan 

kepada setiap masyarakat dalam hal berbagai pengurusan dan berbagai tujuan, 

dimana teknologi website saat ini bukan hanya sekedar untuk mencari informasi 

semata namun saat ini teknologi website juga dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pengelola website, bahkan proses pengolahan data 

penjualanpun sudah mulai banyak dilakukan dengan teknologi website (Hartono 

dkk, 2010).  

Percetakan Toemans Bandar Jaya merupakan salah satu cv yang bergerak 

pada jasa percetakan. Percetakan Toemans Bandar Jaya berlokasi di daerah 

Lampung Tengah dan telah memiliki 13 karyawan diantaranya 6 karyawan bagian 
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produksi, 4 karyawan bagian administrasi dan 3 karyawan bagian pengiriman. 

Produk-produk yang dihasilkan oleh percetakan Toemans Bandar Jaya 

diantaranya undangan, prangko, blangko, kartu nama, piagam, shopping bag, 

kotak kue, dan kotak martabak. Percetakan Toemans memiliki 5 mesin cetak dan 

1 mesin potong yang digunakan selama proses penjualan untuk menghasilkan 

pesanan sesuai dari keinginan pelanggan. Selama ini, pemilik juga ikut 

berkontribusi dalam melakukan proses penjualan untuk melayani pelanggan yang 

memesan. Namun, proses penjualan dipercetakan Toemans masih serba manual, 

tidak menghemat waktu, kurang efisien, dan tidak menghemat biaya.  

Percetakan Toemans Bandar Jaya sebagai bagian dari sistem dituntut 

untuk mengaplikasikan website yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan 

pelanggan dalam mempercepat proses transaksi penjualan maupun seluruh aspek 

pelayanan penjualan pada percetakan Toemans Bandar Jaya.  

Kendala teknis yang sering terjadi adalah proses pemesanan yang kurang 

efektif dan efisien yang mengharuskan pelanggan datang ke percetakan Toemans 

untuk melakukan pemesanan dengan memberikan desain produk atau memilih 

desain yang sudah disiapkan, pelanggan biasanya harus menunggu dengan waktu 

yang cukup lama dikarenakan pemilik harus mencatat satu per satu rincian produk 

sesuai yang diinginkan pelanggan dan pelanggan juga harus menanyakan harga 

satuan produk yang akan dipesan. Saat pemilik ingin melihat pendapatan yang 

diperoleh selama periode tertentu, pemilik membutuhkan waktu yang lama dalam 

pencarian nota penjualan, karena masih melakukan penyajian informasi secara 

manual.  
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Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada percetakan Toemans diatas, 

penulis ingin membantu percetakan Toemans Bandar Jaya dalam mempermudah 

proses produksi dan pelayanan penjualan kepada pelanggan dengan merancang 

sebuah aplikasi website untuk tujuan tersebut. Penelitian tugas akhir  ini berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Berbabis Web Pada Percetakan 

Toemans Bandar Jaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan penelitian 

pada percetakan Toemans adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang website yang bisa digunakan sebagai media 

penjualan dan media promosi ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah yang ditetapkan 

berdasarkan permasalahan diatas, batasan tersebut meliputi : 

1. Penelitian dilakukan di Percetakan Toemans Bandar Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. 

2. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2019 sampai dengan Maret 

2019. 

3. Pengguna dari aplikasi adalah pemilik dan pelanggan. 

4. Subjek penelitian adalah informasi Percetakan Toemans Bandar Jaya yang 

meliputi data umum Percetakan Toemans, laporan data pendapatan 

penjualan dan laporan bukti transfer. 
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5. Penerapan sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL sebagai media penyimpanan, sublime text, xampp sebagai 

jaringan server lokal, dan mozilla firefox sebagai browsernya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk membangun aplikasi penjualan berbasis web pada percetakan Toemans 

Bandar Jaya yang dapat digunakan pada proses bisnis penjualan dan promosi 

penjualan sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat khususnya pelanggan 

pada percetakan Toemans Bandar Jaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang diuraikan diatas, manfaat dari pembuatan website 

penjualan pada Percetakan Toemans yaitu untuk membantu mempromosikan 

produk, dan pemasaran secara luas. Dengan adanya website penjualan ini dapat 

menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pemesanan secara langsung. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh 

data-data serta informasi dengan cara : 

1. Observasi (observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta 

mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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2. Dokumentasi (Documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 

3. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai yang bersangkutan mengenai hal yang bersangkutan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan. 

4. Studi Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka 

sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada 

hubungannya dengan data yang di perlukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh 

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang 

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I  Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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BAB III  Analisis dan Perancangan 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi yang berkaitan dengan kegitan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah 

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan 

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan 

untuk sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV  Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem 

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil 

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. 

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang 

dilakukan didalam proses penelitian. Kesimpulan harus 

memiliki korelasi dengan rumusan masalah 
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b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal 

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topik tugas akhir 

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai 

dengan kesimpulan yang didapatkan. 

Daftar Pustaka 

Riwayat Hidup 

Lampiran 

 


