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1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat dan sudah menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan lagi di dalam masyarakat. Memasuki era 

digitalisasi, pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah jaringan internet 

sudah melaju dengan sangat pesat. Banyak informasi yang berlalu-lalang, seperti 

perusahaan mulai beramai-ramai membuat website atau situs mereka sendiri untuk 

memasarkan produkproduk perusahaan atau toko tanpa harus tersandung masalah 

lokasi. Keunggulan dari website bisa membantu perusahaan atau organisasi secara 

finansial karena tidak perlu lagi mempekerjakan salesman atau membuka toko 

retail yang bisa memakan biaya dan waktu yang tergolong tidak sedikit dalam 

mengelola data penjualan atau perdagangan (Jodi, 2017). 

Aplikasi penjualan atau perdagangan secara terkomputerisasi juga 

digunakan untuk menangani proses transaksi penjualan. Perusahaan tersebut 

melakukan proses transaksi penjualan dengan menggunakansistem pembayaran 

secara tunai dan kredit (Henry, 2014). Transaksi penjualan dengan sistem 

pembayaran secara tunai pada suatu perusahaan sama halnya dengan sistem 

pembayaran tunai pada umumnya yaitu dilakukan pembayaran secara langsung 

dan lunas. Sedangkan untuk transaksi pembayaran kredit yaitu pembayaran yang 

dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil sesuai dengan kebijakan pemberian 

kredit (Arliq, 2014). Aplikasi penjualan atau perdagangan dapat diterapkan pada 

CV Laut Selatan Jaya. 



CV Laut Selatan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

distribusi penjualan kosmetik di Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Laks. 

Malahayati No. 58, Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, 

Lampung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan CV Laut Selatan Jaya 

memasarkan produknya masih dilakukan secara manual yaitu penyebaran katalog 

penjualan , sehingga banyak konsumen yang tidak dapat mengetahui informasi 

mengenai CV Laut Selatan Jaya. Konsumen harus datang langsung atau via 

telephone ke CV Laut Selatan Jaya, jika konsumen ingin mendapatkan informasi 

atau ingin melakukan pembelian kosmetik. Pengolahan data penjualan juga masih 

dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam nota pemesanan, sehingga sering 

terjadi kehilangan data pelanggan, data barang, data penjualan, nota, dan rekapan 

penjualan, serta kerusakan nota tersebut yang membuat pelayanan menjadi kurang 

maksimal.  

Berdasarkan penelitian diatas, maka disini peneliti tertarik mengangkat 

penelitian ini yang berjudul “Implementasi Teknologi Informasi Komunikasi 

dalam Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Online”. Harapan sistem yang 

akan dibangun yaitu dapat mengelola data secara tepat, serta menghasilkan 

informasi penjualan dan penagihan kepada pelanggan yang belum melakukan 

pembayaran sebelum jatuh tempo tiba dan akan terhubung secara otomatis 

mengingatkan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan penjualan yaitu : Gracesia (2017), 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sistem akuntansi penjualan 

kredit pada CV. Putra Tunas Mandiri. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dedi 

(2017), untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian intern penjulan 



kredit pada PT Kertas Padaralang (Persero), dan untuk mengetahui sejauh mana 

peranan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dalam menunjang efektivitas 

pengendalian intern penjualan kredit pada PT Kertas Padalarang (Persero). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana rancang bangun sistem pengolahan data perdagangan 

menggunakan SMS Geteway pada CV Laut Selatan Jaya? 

2. Bagaimana hasil pengujian sistem perdagangan menggunakan SMS Geteway 

pada CV Laut Selatan Jaya menggunakan ISO 25010 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Rancang Bangun sistem perdagangan pada CV Laut Selatan Jaya berbasis 

SMS Geteway. 

2. Menghasilkan pengujian sistem menggunakan ISO 25010 pada CV Laut 

Selatan Jaya. 

1.4  Batasan Masalah 

Agar masalah tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada :  

1. Hanya membahas data penjualan pada CV Laut Selatan Jaya. 

2. Data yang dikelola adalah data barang, data pembelian, data pelanggan, 

dan data pembayaran 

3. Output sistem yaitu laporan penjualan, laporan pembayaran, kartu piutang, 

dan kartu persediaan,  

 



1.5  Manfaat  yang Diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi CV Laut Selatan Jaya dapat membantu dalam penyelesaian masalah 

untuk membuat laporan bagi perusahaan, khususnya mengenai laporan 

penjualan, pembayaran dan piutang pada sistem perdagangan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bagi mahasiswa.  

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

perdagangan. 

1.6   Sistematika Penulisan 

Di bawah ini adalah susunan sistematika penulisan laporan yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang sistem perdagangan, XP, UML, 

Dreamwever, dan MySQL. Materi yang diambil dapat merupakan 

pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri 

oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah 

perdaganag, Metodologi penelitian, XP, dan jadwal penelitian. 



BAB IV PERANCANGAN  SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, 

dan form rancangan sistem . 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  
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