
BAB I  

PENDAHULUAN  
 
 

1.1. Latar Belakang  

Sistem penjualan dan promosi produk melalui Internet sedang  

berkembang pesat. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi berbasis web  

sebagai suatu strategi perusahaan dalam menawarkan produk kepada seluruh 

konsumen tanpa harus dibatasi oleh ruang dan  waktu. Mulai dari  perusahaan 

besar hingga usaha kecil dan menengah telah menjadikan sistem penjualan secara 

online sebagai sarana  promosi yang murah dan terjangkau. 

Teknologi informasi yang diperlukan adalah teknologi yang mampu 

meningkatan produktivitas dan mempermudah dalam mendapatkan informasi. 

Teknologi informasi akan sangat membantu pekerjaan perusahaan. Perusahaan 

menerapkan teknologi informasi (TI) untuk mempermudah proses kerja.  

Q Pon Advertising merupakan usaha yang bergerak di bidang percetakan 

yang menggunakan teknologi mesin untuk membantu proses produksi, banyaknya 

percetakan mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan proses pemasaran.  

Berdasarkan permintaan perusahaan maka penulis akan membuat sistem 

informasi pemasaran yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan, maka dari itu tugas akhir yang penulis 

tulis menggunakan judul ”Sistem Informasi Penjualan Pada Percetakan Q Pon 

Advertising”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah uraian diatas maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Membuat Sistem Pemasaran Pada Q Pon Advertising ? 

2. Bagaimana Membuat Sistem Penjualan secara Online ? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi Q Pon Advertising maka 

penulis membatasi pada pembuatan sistem informasi sebagai berikut :  

1. Sistem informasi pemasaran penjualan barang Q Pon Advertising meliputi; 

penjualan dan data produk pemesanan.  

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP, 

dan Database yang digunakan adalah MySQL.  

 
1.4. Tujuan dan Manfaat  

1.4.1. Tujuan  

1. Untuk Membuat Sistem Pemasaran Pada Q Pon Advertising. 

2. Untuk Membuat Sistem Penjualan secara Online 

 
1.4.2. Manfaat  

Dari pembahasan tugas akhir ini, diharapkan juga dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Berguna bagi masyarakat umum terutama pelaku bisnis Percetakan karena 

dengan sistem seperti ini dapat mempermudah pekerjaan mereka. 
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2. Menjadi media promosi dan memperluas pemasaran toko serta dapat 

membantu konsumen di daerah lain agar dapat mengetahui percetakan 

tersebut 

 
1.5.  Metodologi Penelitian  

Untuk mendapatkan data dalam pembangunan sistem informasi ini digunakan 

beberapa metode, diantaranya :  

1. Metode Observasi  

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan suatu pengamatan 

atau kegiatan yang sistematis terhadap objek yang dituju secara langsung 

dengan meggunakan indera mata.  

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara ini dilaksanakan dengan melakukan cara tanya jawab oleh 

pewawancara secara pribadi bersama sumber yang ditanya. Dalam metode 

wawancara ini penulis berperan sebagai pewawancara, sedangkan sumbernya 

adalah pihak terkait Q Pon Advertising. 

3. Metode Literatur  

Metode literatur ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan 

melalui buku-buku referensi untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan judul tugas akhir yang penulis ambil.  

 
1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penelitian tugas akhir adalah 

sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan Masalah, tujuan penulisan, 

metode penelitian  dan sistematika penulisan. 

 
BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas mengenai pemecahan masalah secara 

teoritis yang dapat menyelesaikan masalah, teori-teori yang 

dimaksud berkaitan dengan pemecahan masalah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini penulis menerangkan secara singkat tentang 

gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab. 

BAB IV : ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang diagram data, basis data, disain 

dialog yang terdiri dari desain input dan output, diagram alir 

data, tampilan hasil sistem yang dirancang, pembahasan, serta 

kelebihan dan kekurangan sistem yang dirancang. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulisannya mencakup tentang kesimpulan dan 

saran berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan selama 

melakukan penelitian. 
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