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1. BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Pada bab ini akan dijelaskan sebuah gambaran umum dalam memecahkan 

sebuah permasalahan yang akan dibahas. Gambaran Umum sendiri berupa penjela-

san dari studi kasus yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan penelitian, dan manfaat dari penelitian tersebut kepada pihak 

yang bersangkutan. 

1.1 Latar Belakang 

Pada penggunaan teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat di era 

saat ini. SayurCak merupakan sebuah UMKM yang pemasarannya berfokus pada 

media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk melayani penjualan sayur. Saat 

ini SayurCak masih menggunakan media penyampaian informasi yang sederhana, 

sehingga untuk pemasaran produk dan layanannya masih belum maksimal. Per-

mintaan bahan pokok customer SayurCak belakangan ini kurang stabil, hal itu di-

tunjukan pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Pendapatan Awal per bulan 
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Hal tersebut dipengaruhi oleh pembuatan konten yang membutuhkan waktu 

cukup lama, karena masih berbasis media sosial. Pada data produk harus dilakukan 

update harga secara teratur, karena setiap hari harga sayur berubah-ubah. Hal itu 

menyulitkan admin SayurCak karena informasi disampaikan berupa posting dalam 

bentuk gambar, sehingga mengharuskan untuk melakukan editing gambar terlebih 

dahulu. Media sosial sebagai pelayanan penjualan sering kali tidak ter-update 

secara teratur sehingga sayur yang dipesan tidak ada. Selaras dari keluhan customer 

terhadap pelayanan SayurCak, customer merasa pelayanan yang diberikan oleh 

SayurCak kurang efektif dan kurang efisien. Hasil dari wawancara owner SayurCak 

ini timbul karena SayurCak hanya menggunakan media sosial sebagai pelayanan 

utama untuk customer sehingga customer sering kali tidak mendapatkan informasi 

stok barang dan harga barang secara teratur. Perilaku konsumen dalam e-commerce 

juga dipengaruhi oleh kepuasan dalam melakukan transaksi secara online dan meru-

pakan indikasi utama bagi komsumen untuk menyukasi suatu online shop dan 

merupakan indikasi utama terhadap keiginan mereka untuk kembali online shop. 

Kemudian kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi online ini di indikasi 

berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan ber-

pengaruh sikap konsumen dlam melakukan pembelian ulang(Mahaputra et al., 

2020). 

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh SayurCak, maka di butuhkan sebuah 

sistem informasi berbasis aplikasi web. Hal ini sangatlah penting karena dengan 

adanya sistem ini memungkinkan admin untuk melakukan update harga dengan 

mudah dan cepat. Dengan begitu masalah yang sebelumnya ada di media sosial 

dapat diatasi dengan fitur ini, yang disebabkan harga sayur yang sering naik turun. 

Hal tersebut terjadi karena ketidak seimbangan antara ketersediaan produk dengan 

permintaan pasar. Jika permintaan produk tinggi namun ketersediaan produk sedikit 

maka harga produk akan melambung tinggi. Selain itu, pelanggan akan dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. 

Penulis menggunakan Framework Laravel memiliki keunggulan yang menon-

jol dari sisi keamanan. Hal ini disebabkan Laravel memiliki komunitas developer 
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open source sehingga celah pada security akan lebih mudah terdeteksi dan diper-

baiki.  Framework Laravel bisa didapatkan dengan gratis dan dapat mengakses fitur 

yang sudah lengkap seperti GitBash, Composer, dan Artisan. Laravel ini memiliki 

keunggulan dari Framework lain yaitu menjadikan website lebih mudah dikem-

bangkan dan terdapat namespase dan tampilan website. 

Dengan demikian SayurCak dapat memperluas jangkauan pemasaran tanpa ha-

rus menghabiskan banyak waktu dan biaya karena sudah tidak lagi menggunakan 

media sosial yang jangkauannya hanya berpacu pada followers instagram. 

Perancangan aplikasi sistem informasi penjualan sayur diharapkan dapat 

mempermudah layanan penjualan dan mempermudah customer dalam mengakses 

informasi, serta memudahkan dalam melakukan update barang secara teratur. Da-

lam website SayurCak terdapat fitur untuk Admin yaitu manajamen harga dan stok 

produk. Sedangkan pada role Customer memiliki fitur manajamen profil, keran-

jang, dan status pesanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, didapatkan rumusan 

masalah pada penelitian tugas akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi penjualan sayur 

berbasis web pada UMKM SayurCak ?  

2. Bagaimana mendapatkan informasi penjualan produk UMKM Sayur-

Cak ? 

3. Bagaimana mempermudah pemesanan dan pembayaran Customer pada 

UMKM SayurCak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Menghasilkan sistem informasi penjualan sayur berbasis web pada 

UMKM SayurCak sehingga dapat memberikan informasi produk 

terbaru kepada Customer. 

2. Menghasilkan sistem informasi penjualan sayur yang memudahkan 

customer untuk melihat informasi produk SayurCak. 
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3. Menghasilkan sistem informasi web untuk mempermudah dalam 

pemesanan dan pembayaran produk SayurCak. 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sistem informasi di sini digunakan untuk media pemasaran produk-

produk SayurCak beserta pelayanannya.  

2. Sistem informasi ini memiliki layanan atau fasilitas yang disediakan 

berupa layanan pemesanan online, dan juga ada menu untuk men-

ampilkan informasi terbaru agar user dapat mengetahui informasi 

tersebut dengan mudah.  

3. Sistem informasi produk dan layanan berbasis web tersebut 

dirancang dengan menggunakan perangkat lunak sebagai berikut : 

Sistem Informasi Windows 10, Microsoft Word, PHP, HTML, 

Google Chrome, dan MySQL. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan nilai positif dalam 

pengembangan penjualan sayur berbasis aplikasi website ini diantaranya adalah :  

1. Bagi Penulis 

1. Mengetahui proses merancang dan membangun sistem infor-

masi Berbasis website. 

2. Mengenal dan memahami lebih lanjut tentang teknologi in-

formasi dalam bidang penjualan online. 

3. Menambah relasi Forum Pengembangan website terkait 

perancangan Sistem Informasi SayurCak. 

2. Bagi Pemilik SayurCak 

a) Efisien waktu dalam pelayanan customer terkait penjualan 

maupun informasi produk. 

b) Pengelolaan harga yang mudah dan dapat diperbarui kapan-

pun. 
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c) Memudahkan admin dalam pembukuan data transaksi. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  


