
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya teknologi, sistem dikembangkan dan dikombinasikan 

dengan berbagai aspek untuk membantu manusia menyelesaikan sebuah pekerjaan 

contohnya adalah sistem informasi (Ramadhan & Purwandari, 2018). Perkembangan 

sistem informasi telah digunakan diberbagai bidang kegiatan manusia. Kecanggihan 

dari sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan dan 

menunjang efektifitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan tersebut dengan memberikan 

informasi yang dapat menghasilkan keputusan optimal untuk mencapai tujuan 

tertentu (Listiyono & Khristanto, 2016). 

E-commerce merupakan suatu sistem penjualan yang dibangun dan 

dijalankan dengan menggunakan beberapa media sehingga memungkinkan 

dilakukannya suatu proses transaksi jual beli secara online (Gunawan & Rahmah, 

2016). E-commerce merupakan pengembangan dari aktivitas perdagangan dengan 

menggunakan internet. Dengan adanya e-commerce ini banyak sekali keuntungan 

yang dihasilkannya (Zaliluddin & Rohmat, 2018). Sistem penjualan memberikan 

informasi tentang produk yang dipasarkan secara detail kepada calon pembeli 

sehingga mempermudah calon pembeli mendapatkan informasi yang dibutuhkan, 

lebih memperkenalkan perusahaan kepada semua kalangan masyarakat sehingga 

dapat memperluas jangkauan pemasaran dengan tujuan dapat meningkatkan 

penjualan (Pane & Sadar, 2015). Dengan aplikasi e-commerce, perusahaan dapat 



2 
 

memperluas daerah pemasaran tanpa harus mengeluarkan biaya lebih mahal. 

Dengan demikian, aplikasi e-commerce dapat menjadi alternatif untuk memenangkan 

dunia persainggan dalam bisnis (Rianto, 2018). 

CV. Manunggal Rasa merupakan sebuah perusahaan yang salah satunya 

bergerak dibidang penjualan telur udang jenis vannamie naupli yang sudah berdiri 

dari tahun 2014 di Kabupaten Lampung Selatan. Setiap bulannya CV. Manunggal 

Rasa selalu mengalami penurunan penjualan dikarenakan tidak adanya sistem yang 

mencatat secara detil tingkat penjualan, untuk itu perusahaan membutuhkan sistem 

yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara menggunakan sistem informasi 

penjualan online. Berikut adalah gambar grafik penjualan. 

 
Gambar 1. 1 Grafik penjualan periode Juli – Desember 2018 

Saat ini CV. Manunggal Rasa belum memiliki sistem informasi yang 

mendukung sarana kegiatan bisnis khususnya sistem informasi penjualan. Aktivitas 

pada proses penjualan telur udang dilakukan kurang banyak diketahui oleh pelanggan 

pada saat proses penjualan, sehingga penjualan produk kurang meluas, dalam 

pembuatan laporannya yang sangat lambat, membuat pengambilan keputusan 
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pembenihan dari induk udang untuk menambah stok telur udang menjadi terlambat. 

Dalam praktik nya CV. Manunggal Rasa pencatatan serta pengolahan data penjualan 

masih ditulis pada buku besar dengan resiko kesalahan pencatatan lebih tinggi 

sehingga perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi sebagai alat bantu 

pencatatan data, pengolahan data, dan melakukan integrasi data.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengembangkan sistem 

Rekayasa Web Pada Pembuatan Website Sistem Informasi Penjualan Naupli 

Vannamie Di Cv Manunggal Rasa. Dengan terdapatnya sistem penjualan maka 

pengolahan data dapat terkontrol dengan baik serta pembuatan laporan yang cepat 

serta informasi yang akurat, dengan memanfaat internet (berbasic website) dapat 

membantu perluasan jangkauan pemasaran produk telur jenis vannamie naupli 

bahkan ditempat daerah terpencilpun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Menerapkan Rekayasa Web Sistem Informasi Penjualan Vannmie 

Naupli Berbasis web di CV Manunggal Rasa agar sistem tersebut dapat 

melakukan pencatatan, pengolahan, dan mengintegerasi data? 

b. Bagaimana Penerapan Rekayasa Web Sistem Informasi Penjualan Vannamie 

Naupli Berbasis Web di CV. Manunggal Rasa agar bisa melakukan penjualan 

secara online? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari dilakukannya penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan penelitian 

yang ingin dicapai diantaranya: 

1. Membuat aplikasi web sistem informasi penjualan nauplii vannamie di Cv 

Manunggal Rasa yang dapat melakukan pencatatan, pengolahan, dan 

mengintegerasi data sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja 

maupun waktu. 

2. Membuat aplikasi web sistem informasi penjualan nauplii vannamie di Cv 

Manunggal Rasa yang dapat membantu memperluasan pemasaran produk 

penjualan Vannmie Naupli di CV Manunggal Rasa. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penulisan ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus 

pada permasalahan yang telah ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang hilang 

karena ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Membuat sistem penjualan online naupli vannamie pada CV Manunggal 

Rasa. 

2. Sistem Penjualan online naupli vannamie pada CV Manunggal Rasa 

menggunakan metode rekayasa web dalam pengembangannya. 

3. Sistem Penjualan online hanya digunakan untuk pelanggan, bagian admin 

penjualan, serta pimpinan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dengan dibangunnya sebuah sistem informasi 

penjualan vannamie naupli berbasis web sebagai berikut : 

1. Membantu dalam penjualan naupli yang semula dilakukan secara manual 

menjadi suatu sistem yang terkomputerisasi.  

2. Memberikan data yang akurat dalam melakukan pencatatan, pengolahan, dan 

mengintegrasi data. 

3. Menjadi tempat penyimpanan data yang terintegrasi sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja maupun waktu.  

4. Memberikan kesempatan produk dalam memperluas pada pangsa pasar. 


