
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi sangatlah pesat, 

perkembangan kian hari kian meningkat dan persaingan pun kian ketat 

pula. Kemajuan teknologi pasti juga bersentuhan dengat komputer. 

Komputer merupakan saranan komunikasi yang sangat dibutuhkan bagi 

setiap manusia di muka bumi ini. Saat ini komputer bisa dugunakan 

sarana bisnis online. Banyak perusahaan atau pun toko-toko buku saat ini 

yang memanfaatkan internet dalam melakukan proses penjualan dan 

pembeliah barang. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah proses 

penjualan dan pembelian. Khususnya bagi orang-orang yang berada  di 

tempat jauh. 

Dengan memanfaatkan internet, dalam hal ini misalnya toko buku. 

suatu toko buku yang memanfaatkan internet dapat meningkatkan 

keuntungan disamping melakukan perdagangan secara offline. Proses 

penjualan dan pembelian buku menjadi lebih praktis, sehingga orang-

orang yeng melakukan transaksi dapat lebih nyaman dan tidak perlu pergi 

ke tempat jauh hanya untuk membeli buku yang dibutuhkan. Hal ini hanya 

tergatung pada pelayanan yang di sediakan oleh toko yang bersangkutan, 

keamananya, serta bagaimana suatu toko menjadi kepercayaan 

pelanggan. 

Sistem penjualan yang selama ini digunakan oleh toko buku maju 

jaya adalah dengan cara penjualan secara offline, pembeli datang 

langsung ke toko. Sistem penjualan dengan cara ini membutuhkan waktu 

yang lama dan dinilai kurang efektif dan efisien. Karena jika hanya 



mengandalkan sistem penjualan dengan cara tersebut maka pendapatan 

perusahaan tidak mengalami peningkatan yang singnifikan. Selain itu 

perkembangan perusahaan  terasa agak lambat. Oleh karena itu 

dirancang suatu sistem penjualan secara online dengan mengunakan 

media web atau internet dengan tujuan untuk meminimalkan waktu 

proses penjualan  dengan tujuan dapat meningkatkan volume penjualan 

sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat. 

Sebuah toko buku sekarang ini mengalami persaingan yang sangat 

ketat, maka memerlukan suatu strategi pemasaran untuk produknya 

dengan alternatif yang baik, yang dapat menarik dan menjangkau lebih 

banyak konsumen dan dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan 

dan kebutuhan konsumen. Adapun strategi pemasaran yang diterapkan 

oleh sebuah tokoh buku sekarang ini dirasa kurang efektif dan efisien, 

karena baik pemasaran maupun pemesanan produknya hanya dilakukan 

secara manual dengan resiko kesalahan yang tinggi. Oleh karena itu saya 

mengangkat judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN 

BUKU PADA TOKO BUKU MAJU JAYA BERBASIS ONLINE” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

mengambil pokok permasalahan yang dihadapi selama penelitian ini pada 

toko buku maju jaya sistem penjualan masih menggunakan sistem manual 

pada saat ini. 

1. Sistem penjualan buku yang digunakan selama ini dengan cara 

offline dan melayani pembeli yang datang ke toko buku, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam meningkatkan omset 

penjualan buku sehingga dinilai kurang efektif dan efisien. 

2. Lambatnya perkembangan pemasaran karena kurangnya promosi 

perusahaan kepada masyarakat sehingga tidak semua kalangan 

masyarakat mengenal perusahaan ini. 



1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Penulis membatasi permasala

han yang akan dibasas. 

a. Pembelian buku dari supplier yang berkaitan dengan 

sekolah/pendidikan. 

b. Bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan sistem 

mengunakan bahasa PHP. 

c. Sistem pembayaran dilakukan dengan non tunai. 

d. Sistem hanya di kelolah oleh admin dan kepala toko. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Maksud Penelitian 

Maksud melakukan penelitian ini adalah memeperoleh data dari 

dokumen yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan penjualan 

dan pembelian buku pada toko buku maju jaya berbasis online yang 

dalam penjualan masih menggunakan sistem manual. Penulis akan 

merancang sistem online dengan mengunakan Web. 

 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai. Demikian juga dalam melaksanakan penelitian ini yang 

betujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

yang diperoleh pada bangkuh perkuliahan serta menerapkan pada dunia 

kerja. Dengan pengalaman yang diperoleh selama penelitian ini Yaitu: 

1. Merancang sistem informasi penjualan dan pembelian buku 

berbasis online. 

2. Menguji program yang di rancang, apakah sudah bebas dari 

kesalahan logika. 

 

 

 



1.5 Manfaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Diharapkan dengan dilakukannya pengembangan “Sistem Informasi 

Penjualan dan Pembelian Buku pada toko buku MAJU JAYA Berbasis 

Online” 

2. Untuk memudahkan dan mempercepat dalam melakukan 

pemesanan buku. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Untuk diperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini digunakan 

metode penelitian sebagai berikut. 

 

1.6.1 Jenis Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis yaitu data prime dan data sekunder. 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data prime disebut 

juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to 

date. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai 

tangan kedua). 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Penelitian 

a. Lapangan (field) 

Penelitian lapangan melakukan pengamatan secara langsung 

dilapangan kerja sesuai objek pembahasan yang ingin diperoleh. 

b. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dilakukan denga cara berkomunikasi langsung 

dengan pihak yang bersangkutan (sumber penelitian)  dan didapatkan 

sumber informasi yang nantinya akan jadi penunjang dalam 



perancangan suatu sistem. 

c. Perpustakaan (library) 

Pengumpulan data dilakuakan dengan mempelajari buku-buku dan 

sumber bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan Penelitian 

yang dilakukan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian pada toko buku maju jaya,  yang 

berlokasi  di Jl. Sutomo No 29. Pusat Ps, Kec Medan kota, Kota Medan, 

Sumaterah Utara. Penulis melakukan penelitian bagian penjualan dan 

pembelian barang. 

 

1.7.2 Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan mei 2019 Penulis melakuka

n penelitian di toko buku maju jaya. 

Tabel 1.7 Penelitian 

NO Kegiatan 
Mei-19 Jun-19 Jul-19 

I II III IV I II III IV I II III IV 

    1 
Mengajuka

n Judul 

             

2 
Buat 

Proposal 

            

3 
Bimbingan 

BAB I 

            

4 
Bimbingan 

BAB II 

            



5 
Bimbingan 

BAB III 

             

6 
Bimbingan 

BAB IV 

            

7 
Ujian 

Proposal 

            

8 

Penyusuna

n loporan 

TA 

            

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir 

ini maka penulis membuat suatu sistematika dalam setiap bab adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai Latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti, 

yang terdiri dari teori-teori dasar atau umum dan teori-teori khusus. 

BAB III  ANALISIS SISTEM BERJALAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organiasi, visi dan misi 

organisasi, serta analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan 

sistem, pemodelan dan desain sistem yang dibangun berdasarkan dengan 

metode penelitian yang di gunakan. 



BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan 

pembahasan tentang sistem yang dibangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat 

memberikan pengembangan selanjutnya. 
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