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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini kecanggihan teknologi moderen sudah semakin marak beredar 

di masyarakat khususnya teknologi yang menggunakan akses data internet yang 

semakin canggih dan mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 

penggunaannya. Aplikasi yang ditampilkan dalam future internet sudah berbagai 

macam jenisnya dan kecanggihannya. Sehingga memudahkan pengguna untuk 

mengakses data informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. 

 Perubahan suatu internet merupakan fenomena menarik dalam proses 

kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Suatu fenomena yang dibilang utama 

dalam perubahannya adalah penjualan berbasis media online dalam lingkungan 

bisnis. Dalam dunia penjualan online mengubah hampir semua bisnis area dari 

setiap kegiatannya, mulai dari transaksi jual beli dan periklanannya. Dalam dunia 

penjualan yang berbasis online konsumen atau pembeli dipermudah dengan 

transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya. 

 CV. Kelapa Jaya didirikan pada tahun 1986, merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang industri pengolahan udang rebon atau terasi. Dalam pengolahan 

produk terasi ada beberapa klasifikasi dalam produk udang rebon atau terasi 

antara lain udang rebon jeruk, udang rebon jebret, dan udang rebon bungkuk. 

Dalam pengertiannya udang rebon jeruk adalah udang rebon dengan kualitas 

tinggi karena diambil dari laut, sedangkan udang rebon jebret merupakan udang 

rebon yang berasal dari empang yang di budidayakan sehingga kualitasnya ada 

yang bagus dan ada yang tidak, dan rebon bungkuk sama halnya dengan udang 

rebon jeruk, namun kalau udang rebon bungkuk kualitasnya dibawah udang rebon 

jeruk karena udang rebon bungkuk tanpa di sortir atau di pilih terlebih dahulu 

kualitasnya. Pada proses penjualannya produk olahan terasi yaitu meraciknya 

sendiri dan membuat brand sendiri. 
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Dalam proses pengerjaannya perusahaan terasi CV. Kelapa Jaya masih 

menggunakan proses konvensional pada saat konsumen ingin memesan produk 

olahan terasi. Konsumen harus menyebutkan rincian pesanan dan memilih produk 

terasi dengan udang rebon kualitas murah atau mahal dengan memesan melalui 

telepon atau datang langsung ke perusahaan. Pemesanan produk terasi melalui 

telepon seringkali mengalami gangguan yang tak terduga misalnya dalam proses 

pemesanan produk terasi saat berbicara melalui telepon terputus karena gangguan 

jaringan pada operator telepon akibat cuaca yang buruk. Sedangkan pemesanan 

produk terasi yang datang langsung ke perusahaan memakan waktu yang lebih 

panjang dan menghabiskan biaya tambahan yang cukup banyak. Hal tersebut 

dalam pemesanan produk terasi yang menggunakan media telepon dan datang 

langsung ke tempat perusahaan kurang begitu efisien dalam masalah menghemat 

waktu dan anggaran biaya. 

 Belum terciptanya media pemasaran yang berbasis online dalam proses 

penjualan dan pemesanan produk sehingga menambah masalah yang ada pada 

CV. Kelapa Jaya. Pada saat ini bidang usaha tentu kurang kompeten jika belum 

memiliki media pemasaran yang berbasis online seperti halnya website. 

Konsumen produk terasi CV. Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan CV. Kelapa Jaya tersebut maka perlu dibuatlah sebuah pemasaran 

produk terasi yang berbasis website pada media online. Hal ini sangat penting 

dikarenakan pembuatan website dapat membantu menambah suatu informasi 

produk, detail harga, dan profil perusahaan terasi CV. Kelapa Jaya secara detail 

kepada konsumen. Selain itu melalui website konsumen pada CV. Kelapa Jaya 

dapat mengakses informasi maupun pemesanan kepada CV. Kelapa Jaya dapat 

bebas dimana saja dan kapan saja. Dengan suatu website pelanggan dapat 

menggali informasi perusahaan dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat 

ditampilkan semua waktu pemesanan dan waktu pesanan yang datang ke pada 

para pelanggan atau konsumen yang memesan produk terasi CV. Kelapa Jaya.  

 Konsumen juga dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk 

proses pengiriman produk terasi yang sudah dipesan kepada perusahaan CV. 

Kelapa Jaya dan konsumen juga dapat memperkirakan kapan akan memesan 
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produk olahan terasi yang akan dibutuhkan. Penggunaan media pemasaran dan 

penjualan produk olahan terasi berbasis website juga dapat memperluas jaringan 

pemasaran produk pada perusahaan CV. Kelapa Jaya. Sehingga profit pada 

perusahaan akan meningkat dengan adanya jumlah pemesanan yang dilakukan 

oleh pelanggan karena adanya sistem yang mempermudah dalam melakukan 

transaksi jual beli dan pemesanan produk. Sehingga perlunya program aplikasi 

yang mendukung dalam proses pemesanan dan transaksi penjualan pada 

perusahaan CV. Kelapa Jaya Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten 

Pati untuk dijadikan Usulan Penelitian dengan judul: ”Perancangan Website 

Berbasis Sistem Informasi Pemesanan Dan Penjualan Pada CV. Kelapa Jaya”.  

  

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang berada diatas, maka permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat sistem media pemesanan dan penjualan lebih praktis dan 

tidak memakan biaya banyak pada perusahaan CV. Kelapa Jaya. 

2. Bagaimana mendesain dan merancang sistem penjualan online berbasis website 

pada CV. Kelapa Jaya.  

3. Bagaimana pengujian sistem informasi penjualan dan pemesanan online  

berbasis website untuk memudahkan ruang gerak konsumen pada CV. Kelapa 

Jaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, batasan masalah yang 

didapatkan adalah: 

1. Penelitian membahas fokus masalah pada aplikasi informasi pemasaran yaitu 

berupa aktifitas pemasaran pada website yang berfungsi untuk mengawasi 

pemasaran. 

2. Pada aplikasi sistem membahas tentang informasi produk, pelanggan, 

pemesanan, dan informasi tentang kantor pemasaran. 
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3. Pengiriman barang hanya dilakukan lewat jasa pengiriman resmi atau dikirim 

sendiri oleh perusahaan CV. Kelapa Jaya. 

4. Aplikasi yang akan dibuat tidak membahas seberapa lama waktu pengiriman 

barang. 

5. Aplikasi tidak membahas laporan keuangan pada perusahaan terasi CV. Kelapa 

Jaya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam membuat penelitian 

yaitu: 

1. Konsumen dapat dipermudah dalam akses sistem informasi manajemen 

pemesanan produk terasi pada CV. Kelapa Jaya. 

2. Memperluas jaringan promosi produk terasi dengan membuat toko online 

sehingga menambah konsumen pada CV. Kelapa Jaya. 

3. Mempermudah akses pelanggan CV. Kelapa Jaya dalam penjualan dan 

pemesanan produk dengan membuat website khusus pada  CV. Kelapa Jaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dengan hasil penelitian ini, dapat diambil manfaat dari berbagai kalangan 

yaitu: 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi perusahaan CV. 

Kelapa Jaya. 

2. Perusahaan CV. Kelapa Jaya dapat dipermudah akses transaksi jual beli dan 

pemesanan produknya kepada konsumen 

3. Perusahaan CV. Kelapa Jaya diharapkan dapat mempermudah penawaran 

produk baru dan unggulan kepada konsumen melalui websaite yang telah 

dibuat.  

4. Perusahaan CV. Kelapa Jaya dapat memperluas pangsa pasar bukan hanya di 

daerah tetapi juga luar daerah. 


