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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi berkembang pesat seiring 

dengan kebutuhan penjualan terhadap sistem informasi yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam  sistem 

penjualan maupun administrasi saat ini. Sistem informasi adalah suatu sistem 

buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis 

komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan 

mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. 

Hingga sekarang sistem informasi telah digunakan dibanyak bidang, salah satunya 

adalah bidang penjualan. Dengan adanya pengembangan sistem informasi pada 

bidang penjualan banyak kemudahan yang memfasilitasi penggunanya baik dalam 

promosi maupun pencatatan data penjualan. 

UD. Mandiri Karya merupakan industri manufaktur yang bergerak dalam 

produksi water heater merek Mizui. Water heater yang diproduksi merupakan 

water heater dengan menggunakan  tenaga panas yang dikeluarkan oleh outdoor 

AC. Untuk meningkatkan kinerja dan memudahkan proses pencatatan,yang masih 

menggunakan kertas, website merupakan pilihan utama sebagai media promosi 

juga pencatatan penjualan. 

Untuk pencatatan penjualan setiap bulannya UD. Mandiri Karya masih 

menggunakan MS.excel yang sederhana, dan pencatatannya masih belum 
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terstruktur. Pencatatan setiap pembelian harus dimasukkan secara manual terpisah 

dari sistem penjualan hal ini sangat merugikan, Kertas masih digukanakan sebagai 

media pencatatan data pemasukan yang kemudian baru dibuat versi MS.excelnya. 

Sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian data ke pabrik, lama waktu 

pengerjakan manufaktur yang terhambat oleh faktor komunikasi dan distribusi 

data yang dapat membuat proses ini menjadi terganggu. Akibatnya data yang 

dihasilkan menjadi kurang valid. 

Promosi yang yang digunakan masih bersifat konvensional menggunakan 

koran, spanduk, pamphlet, brosur. Iklan melalui media tersebut hanya menarik 

beberapa pelanggan dari area tertentu saja, juga pemesanan yang masih manual 

konvensional seperti menggunakan telepon, masih terkendala bila ada banyak 

pememesanan yang akan disampaikan pada pihak pabrik. Karena akan terjadi 

selang waktu penyampaian pesanan dari pihak marketing ke bagian pabrik. 

Situs web (website) atau sering disingkat dengan istilah situs adalah 

sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula 

dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya Sebuah situs 

web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses 

melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui 

alamat internet yang dikenali sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat 

diakses publik di internet. Penggunaan web pada sistem informasi penjualan dapat 

mengatasi masalah diatas terkait promosi, media web dapat diakses oleh 

pelanggan maupun pegawai dari U.D Mandiri Karya dimana saja kapan pun.  
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SMS Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat (Short Message Service 

disingkat SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon 

genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi pendek secara cepat. Penggunaan SMS 

sebagai media komunikasi sangat menguntungkan karena SMS tidak bergantung 

pada data seluler 3G atau GPRS sehingga mudah diaplikasikan. Semua jenis 

ponsel selalu memiliki fitur SMS tidak peduli ponsel tersebut mendukung 3G, 

touchscreen, android, symbian, windows phone atau IOS. SMS juga tetap dikirim 

walaupun ponsel penerima sedang tidak aktif dalam waktu tertentu. Keuntungan 

lainya adalah SMS tidak bergantung pada sinyal GPRS, biaya juga relatif murah 

karena beberapa provider memberikan ada yang memberikan paket sms maupun 

sms gratis. Permasalahan umum yang sering terjadi pada U.D Mandirik Karya 

contohnya konfirmasi pembayaran oleh pelanggan yang memakan waktu yang 

lama dapat diatasi dengan melakukan konfirmasi melalui SMS. Pelanggan dapat 

melakukan konfirmasi pembayaran melalui SMS dengan ponsel jenis apapun. 

Setiap fitur pada rancangan sistem informasi penjualan akan menyesuaikan 

setiap permasalahan yang ada pada U.D Mandiri Karya pada saat menggunakan 

sistem konvensional. Masalah pencatatan data pelanggan yang masih 

konvensional menyebabkan data sering hilang dan kurang valid, masalah ini dapat 

diatasi dengan fitur registrasi yang mengharuskan pelanggan mengisi data secara 

lengkap dan tercatat. Masalah pada saat cek garansi, cek garansi pada sistem lama 

masih mengharuskan bagian pemesanan melakukan pengecekan terhadap bukti 

pembayaran untuk memastikan bahwa garansi masih valid. Pemeriksaan akan 
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terkendala masalah hilangnya bukti pembayaran, masalah ini dapat diatasi dengan 

fitur garansi yang dapat memudahkan pengguna melakukan pengecekan garansi 

melalui SMS. Masalah pemesanan pelanggan tidak dapat melihat produk yang 

dipilih, ketersediaan stok terbaru yang kurang update, masalah ini dapat diatasi 

dengan fitur pemesanan produk yang mencantumkan harga, stok, spesifikasi 

terbaru yang ada diwebsite setiap pergantian harga dan stok sistem akan selalu 

melakukan update secara langsung. Masalah konfirmasi pembayaran akan 

memakan banyak waktu oleh pelanggan karena sistem yang konvensional bagian 

pemasaran akan meneruskan data pada bagian pemesanan untuk melakukan 

verifikasi pembayaran yang akan memakan waktu karena setelah verifikasi 

dilakukan dan dana telah ditransfer bagian pemesanan akan memberikan data 

pelunasan kembali kebagian pemasaran. Masalah ini dapat diatasi dengan fitur 

konfirmasi pelanggan yang dapat dilakukan melalui sms dan mencantumkan no 

rekening pada format sms yang akan memudahkan pelanggan dalam proses 

konfirmasi. Pelanggan yang telah konfirmasi akan diberikan feedback jika 

pelunasan oleh bagian pemesanan telah dilakukan. Masalah verifikasi oleh bagian 

pemesanan dikarenakan komunikasi antar bagian yang membuat penjualan 

berjalan lebih lama seperti keterlambatan penyampaian data oleh bagian 

pemasaran apabila ada dua atau lebih pemesanan. Masalah tersebut dapat diatasi 

dengan proses verifikasi menggunakan web, setiap penjualan akan tercatat beserta 

data rekening pelanggan, bagian pemesanan dapat dengan mudah melakukan 

pengecekan karena data yang tercatat. Cetak bukti pemesanan dapat dilakukan 

apabila bagian pemesanan telah melakukan verifikasi pembayaran. Masalah 
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update data stok yang terlambat, karena sistem yang berjalan saat ini masih 

konvensional bagian gudang diharuskan menghubungi bagian pemasaran untuk 

melakukan update stok setiap melakukan produksi. Keterlambatan penyampaian 

akan menyebabkan proses terganggu, juga permasalahan terkait pencatatan yang 

masih menggunakan media kertas. Masalah tersebut dapat diatasi dengan fitur 

update data stok melalui SMS karena pada bagian gudang hanya terdapat ponsel 

sebagai alat komunikasi. Update stok dilakukan dengan mengirim SMS dengan 

format tertentu, sistem akan langsung melakukan update pada katalog yang dapat 

mempercepat proses penjualan. Sistem juga akan melakukan perintah update 

kepada bagian gudang apabila stok pada web telah habis. Masalah pencatatan 

penjualan yang masih konvensional menyebabkan bagian pemesanan kesulitan 

dalam pembuatan laporan bulanan dan total penjualan yang sukses pada suatu 

waktu. Masalah tersebut dapat diatasi dengan sistem baru bagian pemesanan dapat 

melihat penjualan pada tanggal tertentu dan menampilkan total dari hasil 

penjualan. Masalah update data barang menggunakan sistem konvensional, bagian 

pemasaran menggunakan brosur, pamflet yang masih konvensional masalah 

terjadi apabila dalam sewaktu-waktu harga yang tertera pada produk berubah atau 

stok yang ada dalam brosur itu tidak tersedia. Masalah tersebut dapat diatasi, 

bagian pemasaran dapat melakukan update, tambah, dan ubah status aktif pada 

halaman web untuk setiap barang yang ada pada katalog produk. 

Rancangan sistem informasi penjualan dengan website dapat memudahkan 

dalam penyimpanan data yang terstruktur, pemesanan yang dapat dilakukan 

dimana saja, promosi melalui website yang dapat dilihat oleh siapapun dan 
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kapanpun Sehingga sistem yang ada dapat diubah secara dinamis dengan 

melakukan update pada sisi server saja, tanpa harus mencetak brosur kembali. 

Promosi lebih mudah dikarenakan kelebihan dari internet yang dapat diakses oleh 

pelanggan, juga pencatatan penjualan, pengeluaran, pemasukan yang dapat di 

digitalisasi menjadi bentuk database yang lebih teratur dan terstruktur. Untuk 

bagian pemesanan dengan adanya sistem sms dan web, setiap penjualan yang 

pelanggan pesan melalui web akan langsung tersampaikan melalui sms ke bagian 

pabrik, sehingga pemesanan dan lama waktu pengerjaan dapat berkurang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bidang kajian yang 

dibahas yaitu 

1. Bagaimana mengalisis sistem penjualan pada UD.Mandiri Karya 

2. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan di UD.Mandiri Karya 

3. Bagaimana membangun sistem informasi penjualan UD.Mandiri Karya 

dengan berbasis web dan sms gateway. 

1.3. Tujuan 

1. Menganalisis sistem penjualan, pemesanan dan penjualan yang sekarang 

digunakan oleh manajemen UD.Mandiri Karya 

2. Membuat rancangan sistem informasi penjualan dan web untuk 

UD.Mandiri Karya 

1.4. Manfaat 

1. Mengidentifikasi sistem pemesanan dan penjualan yang saat ini sedang 

diterapkan di UD.Mandiri Karya 
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2. Memberikan saran dan rekomendasi untuk reformasi proses bisnis dan 

penjualan pada UD.Mandiri Karya 

3. Sistem informasi dapat digunakan sebagai sebuah inovasi yang 

mengintegrasikan fungsi sistem sehingga keputusan dapat dilakukan 

dengan cepat 

4. UD. Mandiri Karya dapat menggunakan sistem ini apabila nantinya di 

implementasikan 

5. Mempercepat dan mempermudah proses bisnis pada UD. Mandiri Karya 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembahasan pada penelitian ini adalah pembangunan sistem informasi 

dengan menggunakan metode berorientasi objek. 

2. Analisis kebutuhan hanya dibatasi pada analisis kebutuhan fungsional 

sistem karena terkait dengan fungsi yang didukung oleh sistem. 

3. Dibangun menggunakan sistem berbasis website dan sms. 

4. Sistem informasi penjualan hanya melayani penjualan dengan jumlah stok 

yang tersedia. 

5. Sistem informasi penjualan tidak melayani water heater yang sifatnya 

custom atau yang tidak ada dalam stok. 

6. Rancangan sistem mendukung proses, yang meliputi : 

a. Registrasi secara online 

b. Penjualan secara online 

c. Pembayaran secara online 
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d. Pencatatan garansi produk 

e. Update stok melalui sms 

f. Pembuatan laporan 

7. Pengguna sistem nantinya merupakan Pelanggan dan pegawai UD. 

Mandiri Karya. 
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