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1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi di Indonesia telah banyak berkembang dan diterima 

dengan baik sehingga memegang fungsi peranan yang sangat penting bagi 

perusahaan. Sebuah teknologi komputer sangat membantu dalam mengembangkan 

aktivitas setiap pekerjaan dari yang sederhana sampai dengan pekerjaan-pekerjaan 

yang besar atau kompleks dengan  berbagai aplikasi yang telah menggunakan 

sistem informasi berbasis komputer. Penggunaan aplikasi ini dapat digunakan 

untuk pengolahan sistem informasi penjualan tunai yang mendukung peningkatan 

kualitas kerja dan kualitas pelayanan untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang 

usahanya masing-masing (Winarni, 2015). Pada saat ini, semakin banyak 

pelanggan yang menuntut untuk mendapatkan informasi yang cepat dan up-to-date 

secara mudah sehingga banyak perusahaan memperluas proses bisnis mereka 

dengan memanfaatkan internet (Hartanto, 2010). 

Internet merupakan pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa 

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi 

bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tersebut. Penerapan strategi penjualann pada perusahaan dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknologi internet yang lebih dikenal dengan` istilah E-marketing 

dan E-Commerce. E-marketing merupakan menggambarkan usaha-usaha 

perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan dan 

memasarkan produk dan jasanya melalui internet (McLoad, 2014). Sedangkan 

Electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep yang bisa digambarkan 

sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran 



produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Dengan 

sebuah website, perusahaan dapat menjual produk atau jasa secara cepat untuk 

dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan produk atau jasa yang 

lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi 

yang diinginkan  (Rudy, 2010). 

Apotek Berkah Sejahtera merupakan toko yang bergerak dibidang 

penjualan obat. Masalah yang dihadapi pada sistem penjualan Apotek Berkah 

Sejahtera yaitu dalam pengelolaan data penjualan  masih dilakukan secara manual 

ke dalam buku sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengolahan data 

penjualan yaitu pada proses perhitungan, kehilangan buku dan dalam penyimpanan 

data yang kurang baik maka sering terjadinya lupa dalam mencatat data penjualan. 

Selain itu dalam pencarian data membutuhkan waktu yang lama ± 15 menit, 

sehingga memperlambat dalam pembuatan laporan penjualan. Serta pelanggan 

harus datang langsung untuk melakukan transaksi penjualan kepada apotik, 

sehingga membuang waktu dalam proses penjualan dikarnakan pelanggan baru 

tidak memiliki nomor telepon apotik dan tidak ada informasi tempat apotik.  Tidak 

adanya keamanan data seperti hak akses login sehingga data dapat diketahui oleh 

pihak lain, maka perlu dibuatkan sistem penjualan yang lebih baik secara 

terkomputerisasi agar diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan data 

penjualan, dan menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh Apotek. 

Sistem informasi penjuan (e-commerce) sebelumnya telah diteliti oleh Eka 

Ridhawati (2017), dengan judul Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada 

CV Alfa Furniture Ambarawa Pringsewu Lampung, dengan hasil penjualan secara 

online yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya diteliti 



oleh Lalu Deti (2017) menulis juga tentang Analisis Dan Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan Dan Pemesanan Plywood Berbasiskan Web Pada PT Kumpeh 

Karya Lestari Jambi, dikutip dari Jurnal Manajemen Sistem Informasi, dengan hasil 

dari menggunakan situs di jual diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan informasi yang cepat akurat dan benar, serta memberikan kemudahan 

dan keamanan untuk Subcriber dalam melakukan transaksi. 

 Solusi dari masalah penjualan yang dihadapi pada Apotek Berkah Sejahtera, 

maka akan dibuatkan sistem e-commerce pada Apotek Berkah Sejahtera dengan 

penerapan konsep Manajemen Hubungan  Pelanggan  atau Customer Relationship 

Management (CRM). CRM adalah strategi tingkat korporasi, yang berfokus pada 

pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan yang memungkinkan 

terciptanya kesetiaan pelanggan bukan hanya pada produknya namun juga setia 

terhadap perusahaan (Sugiarto & Muwasiq, 2010). Dengan adanya penerapan 

konsep CRM pada aplikasi pemasaran yang akan dirancang secara online, 

diharapkan dapat meningkatkan kesetiaan konsumen, memudahkan pelanggan 

dalam mendapatkan informasi mengenai obat yang dijual dan penerima informasi 

ini memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan dari Apotek Berkah Sejahtera. 

Web penjualan ini juga akan menghadirkan layanan, fasilitas, menu, dan produk 

serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari informasi produk 

yang ditawarkan. Dengan adanya sistem ini bertujuan memfasilitasi prosesnya 

transaksi pemesanan dan penjualan agar lebih mudah, lebih menghemat waktu 

untuk menghitung jumlah barang yang telah terjual, menyediakan informasi yang 

lengkap mengenai informasi barang untuk memaksimalkan jalinan hubungan 

konsumen melalui pelayanan aplikasi penjualan sehingga dapat meningkatkan 50% 



jumlah pelanggan, serta pelanggan tidak harus datang langsung untuk melakukan 

transaksi penjualan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  penelitian 

ini adalah “Bagaimana membangun sistem penjualan pada Apotek Berkah 

Sejahtera?.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian adalah ”membangun  sistem penjualan pada 

Apotek Berkah Sejahtera.” 

1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengembangan sistem pada Apotek Berkah Sejahtera menggunakan 

extreme programming  dan perancangan menggunakan UML. 

2. Data yang diteliti adalah data registrasi, data penjualan, data pemesanan, 

data barang, dan outputan sistem yaitu laporan pesanan dan laporan 

penjualan. 

  



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah pengolahan dan penyimpanan data penjualan sehingga 

mengahasilkan laporan sesuai dengan yang dibutuhkan Apotek Berkah 

Sejahtera. 

2. Dapat menghitung laporan penjualan dan jumlah produk yang terjual secara 

otomatis. 

3. Mempermudah pelanggan dalam transaksi pembelian dan mendapatkan 

informasi seputar barang yang dijual. 

 


