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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam dunia bisnis, penjualan merupakan bagian yang sangat penting, 

sehingga banyak cara yang sering ditempuh untuk memperbaiki sistem 

penjualan suatu perusahaan, mulai dari cara yang tradisional sampai cara-cara 

yang modern. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, 

banyak sekali hal yang menjanjikan dari pendayagunaan teknologi. 

Internet bukan hal yang asing lagi bagi para pengusaha-pengusaha. Saat 

ini banyak sekali pengusaha yang memanfaatkan internet untuk memperbaiki 

baik itu pelayanan mereka, penginformasian barang mereka yang pada 

dasarnya untuk meningkatkan jumlah penjualan mereka, mengingat internet 

tidak mengenal batasan ruang. Salah satu langkah mereka ambil adalah 

dengan membuat sistem penjualan berbasis web untuk memodifikasi sistem 

penjualan mereka. Seperti halnya penjualan online, pembeli tidak perlu pergi ke 

perusahaan atau toko lagi. Cukup dengan melakukan segala transaksi yang 

diperlukan melalui internet. Dari pembelian sampai pembayaran, dimana 

pembayaran biasanya dengan melakukan transfer sejumlah uang. 

Tidak dapat dihindari bahwa sistem penjualan online sangat efektif di 

dalam meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. 

Sekaligus mempermudah pembeli untuk membeli barang. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibuatlah suatu rancangan 

program sebagai sarana pemasaran dengan menggunakan sistem penjualan 

online dan laporan tugas akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI 
PENJUALAN KAOS BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP MYSQL”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam tugas 

akhir ini adalah bagaimana cara agar pengusaha dapat menjual kaos melalui 

internet secara online. 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membangun website  sistem informasi 

penjualan kaos berbasis web menggunakan php mysql agar pengusaha dapat 

menjual kaos melalui internet secara online. 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Pembuatan website ini hanya dibatasi pada proses pemesanan yang 

dilakukan pembeli dari daftar barang yang tersedia, dan pembuatan laporan 

yang menunjang proses transaksi jual-beli di dalam website. 

 

1.5 Sumber Data 

Dalam pengambilan data tidak lepas dari berbagai sumber yang bisa 

dijadikan acuan, baik pembuatan laporan maupun pembuatan aplikasi. Data 

diambil dari buku dan internet, pengambilan data melalui media elektronik yakni 

internet dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan topik yang sedang 

dibahas. 
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1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika penulisan laporan ini membantu penulis dalam mengarahkan 

penulis laporan Tugas Akhir agar tidak menyimpang dari batasan masalah serta 

mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pembahasan, Ruang Lingkup Kajian, Sumber Data dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian teori dan konsep dasar yang digunakan 

dalam pembuatan sistem informasi penjualan kaos berbasis web secara online. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahap-tahap perancangan dan pembuatan sistem 

dari website penjualan kaos online. Tahap tersebut dimulai dengan melakukan 

analisa sistem dan kebutuhan , pembuatan DFD, pembuatan ERD, 

perancangan database. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan-penjelasan implementasi sistem 

yang disertai dengan sebagian source code dari sistem. Serta keterangan 

mengenai kegunaan dan fasilitas-fasilitas yang ada. 

BAB V PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian dari program secara keseluruhan, serta 

hasil-hasil dari keseluruhan pengujian. Sekaligus cara penggunaan dari 

program. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini mencakup kesimpulan dari seluruh laporan, dan saran untuk pengajuan 

pengembangan sistem yang diambil selama penyusunan laporan tugas akhir ini. 


