
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak 

teknologi informasi pada organisasi – organisasi yang ingin mencapai sistem 

informasi secara cepat, relevan, dan akurat. Pesatnya pertumbuhan teknologi 

informasi membawa banyak pengaruh di dalam aspek kehidupan. Peenggunaan 

teknologi informasi saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya batasan waktu dan 

jarak dengan menggunakan media jaringan internet. Teknologi informasi  tidak 

hanya sebagai sarana berbagi informasi, berita dan semacamnya, namun saat ini 

teknologi informasi sudah mulai digunakan untuk merambah ke dunia bisnis. 

Semua dampak kemajuan teknologi informasi ini menegaskan bahwa betapa 

pentingnya pemanfaatan teknologi informasi. Salah satunya pemanfaatan 

teknologi informasi yang sangat berpengaruh ialah teknologi internet, yang sangat 

membantu dalam aspek bisnis penjualan. 

Toko Akbar Sport merupakan salah satu Usaha kecil menengah ( UKM ) 

yang bergerak dibidang penjualan perlengkapan sepakbola secara eceran maupun 

grosiran. Saat ini Toko Akbar Sport kesulitan dalam memasarkan produk – 

produknya, dikarenaka masyarakat umum yang belum tahu tentang usaha mereka 

maupun usaha yang mereka pasarkan. Sejauh ini hanya masyarakat lokal saja 

yang mengetahui produk-produk yang mereka jual di toko Akbar Sport. Toko 

Akbar Sport bahkan masih melakukan promosi dengan media brosur yang dirasa 



2 
 

kurang efektif dan biaya yang dikeluarkanpun belum cukup efisien. dalam 

melakukan transaksi pemesananan, konsumen harus mendatangani langsung ke 

lokasi untuk memilih jenis produk yang ingin mereka beli. Seringkali konsumen 

tidak mendapatkan produk yang mereka inginkan atau informasi stock produk 

yang terbatas, dikarenakan kurangnya informasi mengenai produk dan  sistem 

pemesanan yang belum menggunakan sistem informasi berbasis online  Untuk itu 

dibutuhkan sebuah aplikasi pemasaran dan pemesanan berbasis website. dengan 

adanya situs pemasaran secara online, diharapkan Usaha kecil menengah ( UKM ) 

Toko Akbar Sport  dapat  memasarkan produk mereka secara efektif dan 

mempermudah dalam melakukan pemesanan produk yang mereka tawarkan. 

Berdasarkan permasalahan yang telah di utaraikan,  maka diperlukan 

sebuah sistem pemasaran yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dibidang internet. Dengan adanya situs penjualan berbasis website 

diharapkan pelanggan bisa mendapatkan informasi yang relevan mengenai produk 

produk yang dipasarkan oleh toko Akbar Sport.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini, adalah : 

1. Bagaimana membuat suatu sistem pemasaran yang mencakup jangkauan 

yang lebih luas ? 

2. Bagaimana membuat sistem pemesanan produk yang dipasarkan secara 

online ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Karena adanya pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini, dan 

memudahkan dalam pembahasan, maka batasan masalah ini menekankan 

beberapa hal, yaitu :   

1. Sistem Informasi yang dibuat meliputi sistem pemasaran dan pemesanan 

produk yang dilakukan oleh Toko Akbar Sport. 

2. Proses untuk menu chatting atau komunikasi dilakukan diluar sistem 

3. Proses yang dibuat dalam sistem informasi ini hanya membahas pengolahan 

data pemesanan dan data pemasaran produk  Toko Akbar Sport. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

Merancang suatu sistem informasi berbasis website untuk membantu   

memasarkan produk-produk  dalam cakupan yang luas dan mempermudah 

konsumen dalam pemesanan produk  pada toko Akbar Sport. 


