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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

CV. GOTAMA adalah sebuah perusahaan komanditer atau suatu bentuk 

badan usaha bisnis yang bergerak di bidang perkebunan dan pembibitan karet 

yang berlokasi di Jalan. Lintas Palembang-Jambi Desa Langkan km. 35 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. 

CV. GOTAMA merupakan Agen yang bergerak dalam bidang persediaan, 

pengelolahan, dan penjualan, juga didukung dengan jaringan pemasaran yang 

tersebar luas. Saat ini sistem yang sedang berjalan di bagian penjualan masih 

menggunakan cara manual, yaitu konsumen datang langsung ke kantor untuk 

melihat bibit yang tersedia, kemudian mengisikan data  transaksi pembelian bibit, 

hanya pembayaran transaksinya bisa secara langsung dan bisa melalui via transfer.  

CV. GOTAMA membutuhkan  sistem berbasis web di dalam bidang 

penjualan. Dengan sistem ini pembeli dapat melakukan pemesanan dan melihat 

stok secara online pada website CV. GOTAMA, sehingga dengan adanya sistem 

ini akan meningkatkan pelayanan bagi pembeli karena mempermudah pembeli 

dalam melakukan pembelian tanpa harus datang langsung untuk memesan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membangun sistem informasi 

yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini. Sistem informasi tersebut 

bertujuan untuk membantu kelancaran proses transaksi penjualan dan persediaan 

bibit karet yang ada pada CV. GOTAMA, sekaligus untuk memberi kemudahan 

konsumen dalam penginformasian pembelian bibit karet. Adapun judul penulis 

berikan dalam Laporan Akhir ini adalah “Sistem Informasi Penjualan Bibit 

Karet Berbasis Web pada CV. GOTAMA “. 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

ada yaitu “Bagaimana membangun sistem informasi penjualan bibit karet pada 

CV. GOTAMA agar dapat mempermudah konsumen melakukan pembelian dan 

memberikan kemudahan konsumen dalam penginformasian yang secara langsung 
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dapat diakses melalui internet berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan Mysql?”.   

1.3.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, untuk lebih mempermudahkan 

pemahaman dan pembahasannya, serta tidak keluar dari permasalahan yang 

dibahas, maka penulis membatasi masalah pada Laporan akhir, yaitu: 

1. Sistem informasi ini dibuat sebagai media penjualan bibit karet yang 

terhubung dengan internet. Sistem informasi ini juga dilengkapi dengan 

pemesanan secara online yang dapat dilakukan oleh konsumen. 

2. Pembeli dapat menggunakan Sistem Informasi untuk melakukan 

pemesanan secara online. 

3. Sistem Informasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

menggunakan MySQL. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan  

 Adapun tujuan dari penulisan Laporan akhir ini adalah Membangun sistem 

informasi penjualan bibit karet berbasis web pada CV. GOTAMA.    

1.4.2. Manfaat  

Adapun manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengatasi dan menyelesaikan kendala dalam hal transaksi penjualan, 

pembelian, persediaan bibit karet, serta memberi kemudahan konsumen 

dalam penginformasian penjualan dan pembelian bibit karet pada 

CV.GOTAMA. 

2. Penulis dapat menerapkan ilmu yang penulis dapat selama mengikuti mata 

kuliah dan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di bidang 

penelitian. 
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3. Memberikan sumbangsih kepada mahasiswa/mahasiswi Politeknik Negeri 

Sriwijaya khususnya Jurusan Manajemen Informatika sebagai bahan literatur 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5.  Metodologi Penelitian 

1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

   Dalam menyelesaikan pembuatan Laporan akhir ini yang menjadi objek 

pengumpulan data adalah CV. GOTAMA yang beralamatkan Jalan. Lintas 

Palembang-Jambi Desa langkan km.35 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten 

Banyuasin. Dengan waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 7 Mei sampai 13 Mei 

2015. 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metodelogi penelitian dari Laporan Akhir ini adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer yaitu data utama yang memerlukan interaksi langsung Kristanto 

(2008:55). Adapun cara yang dilakukan untuk pengumpulan data primer 

yaitu: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik dengan cara melibatkan dua sisi antara user dengan pengembang 

sistem informasi. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu dengan mengamati proses yang ada, meliputi pengamatan terhadap 

aliran-aliran informasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang 

tersedia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari dan 

mempelajari literatur, buku-buku, artikel, teori yang mendukung serta 
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referensi lainnya yaitu berupa data sejarah CV. GOTAMA dan materi yang 

berkaitan dengan laporan akhir. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

 Agar pembahasan Laporan Akhir ini memberikan gambaran sesuai dengan 

tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

  BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodelogi 

pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori umum yang berkaitan 

dengan judul, teori khusus yang bekaitan denga istilah-istilah yang 

dipakai dalam pembuatan sistem informasi ini dan teori program 

yang berkaiatan dengan program sistem informasi yang digunakan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai gambaran umum perusahaan 

yang terdiri dari Visi dan Misi, struktur organisasi, Nilai-nilai dan 

Budaya, sistem yang sedang berjalan dan hal lain yang 

berhubungan dengan perusahaan. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisiskan pembahasan mengenai perancangan sistem 

informasi yang meliputi penentuan alat, dan bahan yang digunakan 

dalam penulisan laporan akhir, definisi masalah studi kelayakan, 

rancangan sistem yang baru, perancangan aplikasi, serta hasil 

proses pembuatan program sistem informasi tersebut. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan dari apa yang 

telah dipaparkan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai 

tindak lanjut dari kesimpulan maka akhir penulisan dikemukakan 

saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang telah dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 


