
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Madu merupakan cairan kental seperti sirup bewarna cokelat kuning muda 

sampai cokelat merah yang dikumpulkan dalam indung madu oleh lebah Apis 

Cerana. Madu biasa dipalsukan dengan gula invert buatan, sukrosa, dan glukosa 

cair perdagangan.  Madu  dapat  pula  dipalsukan  dengan  cara  pemberian  suatu  

asupan kepada lebah berupa larutan gula sukrosa yang bukan berasal dari 

nectar, Rasa  manis  madu  alami  sesungguhnya  memang  melebihi  manisnya  

gula karena kadar atau tingkat kemanisannya itu sedikitnya bias mencapai 1 ½ 

kali dari rasa gula putih/pasir. Namun, walaupun begitu rasa manis madu alami 

disebut tidak memiliki efek-efek buruk seperti halnya yang terkandung didalam 

gula putih, karena kandungan senyawa utamanya seperti yang telah disebutkan, 

adalah karbohidrat (79,8%), dan air (17%). (Purbajaya, J.R.2007). 

Dengan menggunakan teknologi saat ini menjadi cara yang baik untuk 

meningkatkan penjualan sebuah produk tidak hanya untuk penjualan saja tetapi 

dengan cara mempromosikan dapat pula untuk memperkenalkan perusahaan 

ataupun produk terbaru dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat khususnya 

di bidang komputer dan internet, hal tersebut sangat efektif untuk menciptakan 

sebuah karya komputer yang berperan sebagai media pengolahan data sangat 

penting dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu komputer juga dapat 

digunakan untuk media komunikasi, yaitu dengan menggunakan fasilitas internet 

(Supriyanti dan Prihantoro, 2016). 



Menurut hasil pengkajian dari para ahli, lebih dari 180 macam senyawa 

atau unsur dan zat nutrisi yang ada, terkandung di dalam madu alami. Dan jenis 

gula atau karbohidrat yang terdapat di dalam madu alami yakni fruktosa, yang 

memiliki kadar yang tertinggi, yaitu sedikitnya bias mencapai 38,5 gram per 100 

gram madu alami. Sementara untuk kadar glukosa, maltosa, dan sukrosanya 

rendah. Fruktosa atau yang sering disebut Levulosa merupakan gula murni atau 

alami yang berasal dari saripati buah-buahan. Sedangkan sukrosa merupakan gula 

hasil olahan manusia yang bahan bakunya berasal dari batang pohon tebu. Oleh 

karena itu, sehingga dikenal sebagai sumber energi yang akan cepat pula 

tercena dan diserap serta bermanfaat sekali untuk memulihkan kelelahan setelah 

melakukan berbagai aktivitas berat lainnya. (Purbajaya, J.R.2007). 

Manfaat internet dapat mencari informasi-informasi yang actual ataupun 

melakukan transaksi secara online. Teknologi komputer juga digunakan untuk 

penjualan, salah satu fasilitas internet untuk melakukan penjualan online yang 

dikenal dengan istilah e-commerce. e-commerce adalah suatu aplikasi dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen melalui transaksi 

elektronik dan dapat membantu pihak perusahaan dalam pemasaran produk yang 

maksimal. (Supriyanti dan Prihantoro, 2016). 

Perkebunan Lebah Madu Purwadi menjadi salah satu usaha  pengembangan 

dan penjualan lebah madu yang usahanya tersebut dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan produk  madu yang terus meningkat dengan teknologi, aplikasi, dan 

bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk 

melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi 

melalui internet, televisi, koran, atau jaringan komputer lainnya (Achmad, 2018). 



Penjualan perkebunan Lebah Madu Purwadi ini sekarang masih 

menggunakan sistem manual. Media promosi yang di pakai saat ini masih 

menggunakan selebaran brosur, iklan di koran, memasang baliho sehingga 

membutuhkan biaya yang cukup mahal. Pencatatan data konsumen yang sulit 

karena harus mencatat dan mencari di buku besar sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Proses perhitungan transaksi masih menggunakan kalkulator 

sering terjadi kesalahan perhitungan karena faktor salah pembacaan kode produk.  

Berdasarkan permasalahan yang digambarkan diatas, maka penulis 

mengambil judul penelitian  yaitu “ Rancang Bangun Sistem Informasi E-

Commerce  untuk Usaha Lebah Madu Berbasis Web Studi Kasus : “ Perkebunan 

Lebah Madu Purwadi ”, yang nantinya dapat digunakan untuk membantu 

perkebunan lebah madu purwadi dalam proses penjualan lebah madu,  pengolahan 

data konsumen dan memperlancar proses perhitungan transaksi penjualan lebah 

madu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka 

dapat maka dapat diambil perumusuan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem penjualan pada perkebunan lebah madu 

purwadi? 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi pengolahan data 

penjualan pada perkebunan lebah madu purwadi? 

3. Bagaimana hasil dari penerapan sistem informasi penjualan pada 

perkebunan lebah madu purwadi? 

 



1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Rancangan ini hanya membahas tentang sistem informasi penjualan lebah 

madu. 

2. Studi Kasus yang dilakukan hanya pada perkebunan lebah madu purwadi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk merancang sistem penjualan pada perkebunan lebah madu purwadi. 

2. Untuk membangun sistem informasi pengolahan data penjualan pada 

perkebunan lebah madu purwadi. 

3. Untuk menampilkan hasil dari penerapan sistem informasi penjualan pada 

perkebunan lebah madu purwadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan informasi agar masyarakat lebih memahami manfaat madu. 

2. Meningkatkan pemasaran dalam penjulan madu – madu yang mempunyai 

kualitas tinggi dengan harga murah. 

3. Meningkatkan penjualan madu agar mempunyai prospek yang baik untuk 

masa yang akan datang. 


