
 

BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberi pengaruh yang besar 

dalam bisnis di dunia, Dalam melakukan aktivitas bisnis yang dulunya 

dilakukan secara konvensional sekarang sudah dilakukan dengan cara yang 

modern, yang dulunya menggunakan sistem offline yang terbatas dengan ruang 

dan waktu, sekarang dapat dilakukan dengan online dengan menggunakan 

internet. Beberapa diantaranya sistem yang telah berkembang dengan 

menggunakan media internet adalah e-learning (system pembelajaran 

elektronik), e-govermen (layanan pemerintahan melalui elektronik), e-bangking 

(transaksi perbangkan secara elektronik) dan salah satu yang menjadi tren 

adalah e-commerce (sistem penjualan secara elektronik). 

       Dewasa ini sistem penjualan produk melalui media internet sedang banyak 

di gemari dan berkembang pesat dikalangan masyarakat. Banyak perusahaan 

yang menggunakan teknologi yang berbasis web sebagai strategi suatu 

perusahaan dalam melakukan penawaran produk mereka kepada seluruh 

konsumen tanpa harus ada batasan ruang dan waktu. Mulai dari perusahaan 

besar hingga perusahaan kecil telah menjadikan penjualan dengan sistem online 

sebagai media promosi yang murah dan terjangkau. Produk yang ditawarkan 

melalui situs web penjualan secara online sangat bermacam-macam. Salah satu 

produk yang dapat dijual secara online adalah produk kayu jati. 
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Kayu Jati adalah material kontruksi yang paling banyak terdapat di 

Indonesia. Kayu Jati banyak digunakan sebagai bahan rumah (pelafon, bahan 

kusen, pintu, atap rumah), bangunan gedung, dan lain-lain. Kayu jati di pilih 

sebagai bahan kontruksi selain harganya terjangkau oleh masyarakat dan mudah 

didapat, juga menyatakan bahwa material kayu jati akan selalu di butuhkan oleh 

manusia karena sifat utama yang dimiliki yaitu merupakan kekayaan alam yang 

terus tumbuh, mudah didalam pemrosesan serta memiliki daya keawetan 

terhadap perubahan cuaca, memiliki karakter serat kayu yang tidak dimiliki oleh 

kayu jenis lain.  Selain itu kayu jati memiliki prospek bisnis yang baik dan pasar 

yang menjajikan. 

Salah satu penjualan kayu jati yang masih menggunakan model 

konvensional dan ingin mulai melakukan penjualan kayu jati alas (Hutan) secara 

online adalah penjualan kayu jati di CV. Jati Mulyo, CV. Jati Mulyo merupakan 

tempat penjualan kayu jati yang menyediakan kayu jati alas (Hasil Hutan) 

gergajian (potongan) berbagai ukuran. Pengelola perusahaan CV. Jati Mulyo 

ingin memasarkan produk-produknya melalui penjualan online. Oleh karena itu 

perlu dilakukan analisa dan perancangan sistem informasi penjualan berbasis 

web yang baik, sehingga dapat bersaing dengan penjualan online lainya. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, penulis akan merancang Sistem informasi 

penjualan kayu jati berdasarkan volume (meter kubik) berbasis web,  Pada CV. 

Jati Mulyo akan melakukan promosi dan penjualan kayu jati dan membantu 

konsumen dalam mendapatkan informasi mengenai jenis kayu jati, kategori 

kayu jati dan harga kayu jati berdasarkan (meter kubik) sehingga konsumen bisa 

mendapatkan informasi mengenai kayu jati secara lengkap serta bisa melakukan 

transaksi secara online. Cara kerja sistem ini dibagi menjadi dua, yang pertama 
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untuk kayu kategori kubikasi , konsumen cukup dengan memilih jenis potongan 

kayu jati, memasukan data dari kayu jati yang akan dicari dan memasukan tipe 

yang akan di cek dan secara otomatis sistem akan menampilkan ukuran volume 

kayu tersebut beserta harga yang di update oleh admin berdasarkan harga pasar 

terbaru. Sedangkan cara yang kedua yaitu untuk kayu gergajian dengan memilih 

langsung jenis potongan kayu jati sesuai ukuran yang dibutuhkan. Serta 

konsumen dapat melakukan proses pemesanan dan pembayaran secara online. 

Kemudian pihak perusahaan CV. Jati Mulyo akan  melakukan pengiriman 

barang bekerja sama dengan pihak pelayananan jasa ekspedisi barang. 

Maka dari itu nantinya dalam merancang sistem ini menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan MySQL sebagai databasenya, Serta menggunakan user 

interface CSS, jQuery, dan Javacript sehingga mudah dipahami dan dimengerti. 

Di dalam layanan web nantinya akan terdapat 2 level yaitu admin dan 

user/pembeli. Admin di dalam sistem ini akan bertugas menginputkan harga 

kayu yang akan diupdate setiap saat dan memberikan user login kepada setiap 

calon pembeli yang akan melakukan pembelian kayu jati, sedangkan 

user/pembeli dapat melihat gambar-gambar berbagai jenis kayu jati melakukan 

inputan kayu jati melalui form yang telah disediakan agar sesuai dengan  

kebutuhan mereka, dan melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran sesuai 

dengan syarat dan ketentuan yang telah di berikan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut “Bagaimana merancang dan 

membuat layanan berbasis web untuk mempermudah konsumen/pembeli 

mendapatkan informasi mengenai kategori dan jenis kayu jati dan melakukan 

pemasanan kayu jati sesuai dengan yang diharapkan” 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

maupun pelebaran pokok masalah supaya didalam penelitian tersebut lebih terarah 

dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai 

sesuai harapan. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Sistem informasi ini akan membahas tentang informasi penjualan kayu 

jati yang disajikan dalam bentuk web dengan studi kasus Penjualan 

kayu jati pada CV. Jati Mulyo. 

2) Sistem informasi ini adalah sebagai perantara antara penjual dan 

pembeli. 

3) Sistem informasi ini dibuat sebagai sarana promosi perusahaan untuk 

melakukan penjualan kayu jati. 

4) Fasilitas-fasilitas dalam sistem ini meliputi : 

a. Menu beranda 

b. Profil 

c. Produk meliputi : 

i. Bahan Papan. 

ii. Bahan Balok. 

iii. Bahan Kusen. 

iv. Bahan Reng. 

d. Menu Cara Pembelian. 

e. Menu Perizinan Perusahaan. 

f. Menu Hubungi Kami. 
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g. Login/Register 

5) Output dari sistem ini adalah memungkinkan konsumen melakukan 

transaksi pemesanan dan pembayaran jarak jauh kepada CV. Jati Mulyo. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah layanan publik 

mengenai informasi penjualan kayu jati berbasis web yang akan dijadikan sumber 

informasi dari perusahaan (CV. Jati Mulyo) kepada konsumen/pembeli dalam 

memperoleh informasi mengenai kayu jati. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi Konsumen/Pembeli 

 Manfaat yang didapat bagi Konsumen/Pembeli dalam layanan ini adalah 

dapat membantu konsumen/pembeli mendapatkan informasi tentang kayu 

jati sesuai dengan kebutuhan, (Kategori, Jenis), ukuran, harga terlebih bagi 

konsumen/pembeli yang jauh dari perusahaan (CV. Jati Mulyo) yang sangat 

menghargai waktu, tenaga dan biaya. 

b) Bagi Perusahaan (CV. Jati Mulyo) 

 Manfaat yang di dapat bagi perusaan (CV. Jati Mulyo) adalah dapat 

dijadikan sarana promosi dalam menawarkan produk kayu jati sehingga 

pasar bisnis penjualan dapat meluas ke seluruh Indonesia. 

c) Bagi Peneliti 
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Manfaat yang di dapat bagi peneliti adalah dapat mengimplementasikan ilmu 

yang sudah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini 

maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik, Sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2       TINJAUAN PUSTAKA 

                   Bab tinjauan pustaka berisi : 

2.1 Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2.2 Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian sistem 

informasi, penjualan, PHP, CSS, MySQL dan Javascript. 

2.3 Referensi Metode Pengembangan. 

 

BAB 3       METODE PENELITIAN 

    Bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam mengembangkan sistem. Agar 

sistematis, bab metode penelitian meliputi : 
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3.1 Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2 Analisa Kebutuhan 

3.3 Alur Penelitian 

BAB 4       HASIL 

 Bab ini terdiri dari penggambaran hasil penelitian dan analisa. Baik 

dari segi kalitatif, kuantitif dan statistik, serta pembahasan hasil 

penelitian.                                                                                                                                                          

 Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Hasil Pengujian 

4.3 Analisa dan Pembahasan 

BAB 5          PENUTUP          

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada 

penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis 

obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk 

mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas 

ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.  


