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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 

 Semakin maraknya pengguna handphone dan alat-alat elektronik 

sekarang ini, sehingga membuka kesempatan bagi penjual barang-barang 

tersebut, baik penjualan secara langsung, maupun penjualan secara 

online atau dengan kata lain berbasiskan jaringan internet. Sekarang ini 

semakin banyak penjual yang berlomba-lomba menjual barang 

dagangannya secara online. 

 Oleh karena itu, penulis ingin membangun suatu website penjualan 

secara online yang bergerak di bidang penjualan handphone dan alat-alat 

elektronika atau yang sering disebut dengan “gadget”. Dimana sang 

pembeli dapat membeli barang tersebut tanpa bersusah payah untuk 

keluar rumah. Hal ini lebih mempermudah sang pembeli, apalagi jika 

pembeli tersebut termasuk orang yang sibuk. 

 Sekarang ini banyak orang yang sibuk dalam melakukan tugas 

kesehariannya, baik tugas kantor, maupun tugas dalam rumah tangganya 

masing-masing. Sehingga kadang kala tidak ada waktu luang untuk 

melakukan pembelian handphone atau alat-alat elektronika yang 

diinginkannya. Apalagi dalam hal berbisnis, handphone dan alat-alat 

elektronika merupakan salah satu aspek yang menjadi tolok ukur tingkat 

sosial dari pemiliknya. 

 Tetapi, sewaktu pelanggan bekerja, kadang kala mereka sempat 

melakukan browsing internet. Dalam aspek inilah, peluang bagi pengelola 

untuk menawarkan barang dagangannya. 
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I.2 Perumusan Masalah 

 Masalah yang diangkat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara agar pembeli dapat memesan dan membeli 

barang secara online, ditengah kesibukan pekerjaannya. 

2. Bagaimana implementasi fitur pemberitahuan melalui e-mail 

kepada pembeli dan pengelola setelah pembeli melakukan 

pemesanan barang. 

3. Bagaimana penyampaian informasi tentang barang yang 

ditawarkan oleh pemngelola. 

 

I.3 Tujuan 

 Sehubungan dengan latar belakang perumusan masalah, maka 

akan dirancang “Website Penjualan Handphone dan Alat Elektronika 

Online”, yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembeli dalam 

melakukan transaksi pembelian dengan cara online yang dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja asalkan terkoneksi dengan internet, baik 

sewaktu mereka bekerja, maupun dalam kesibukan keseharian mereka. 

Sehingga pelanggan tidak perlu bersusah payah dalam mencari barang 

yang diinginkannya. 

 Dalam penjualan online, pelanggan juga dapat membanding-

bandingkan barang yang hendak mereka beli dengan website penjualan 

online, disinilah kelebihan dari penjualan online. Pelanggan dapat memilih 

barang yang disukainya, dengan harga yang sesuai dan murah. 

 

I.4 Batasan Masalah 

 Pembuatan website ini hanya dibatasi penjualan handphone dan 

alat elektronika secara online. Dan menyertakan beberapa fitur sebagai 

penunjang berjalannya website yang hendak dibangun ini, yaitu; 
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 Menyertakan informasi tentang website penjualan handphone dan 

alat elektronika online. 

 Menyertakan informasi tentang barang yang dijual oleh website 

penjualan handphone dan alat elektonika online. 

 Aplikasi sistem informasi pembelian. 

 Laporan penjualan perbulan dari penjualan online. 

 Laporan penjualan pertahun dari penjualan online. 

 Terdapat menu pribadi bagi pembeli yang sudah melakukan 

registrasi. 

 

Jika pemesanan telah dilakukan oleh konsumen, maka aplikasi 

akan mamberikan lembar pemesanan pada pemilik website. Kemudian 

pemilik website menelaah pemesanan. Stelah itu, pemesan diharapkan 

untuk mentransfer uang senilai dengan barang yang dipesan. Barang 

akan dikirim maksimal 7 hari setelah pemilik website menerima informasi 

pembayaran dari pemesanan. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

  

 Dalam sistematika penulisan ini, akan dijelaskan pokok dari setiap 

bab yang tertulis, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar 

penulisan dari bab pertama sampai pada bab yang terakhir. 
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