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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang 

semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam 

kehidupan. Kemajuan di bidang transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, 

dan bidang lainnya merupakan contoh-contoh bahwa manusia semakin 

memerlukan teknologi dalam kehidupan ini. Saat ini dunia telah mengenal suatu 

teknologi yang disebut dengan internet. Dengan internet semua orang dapat 

berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai belahan dunia. Melalui 

internet, setiap orang dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi 

yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. Kini dengan hadirnya internet, 

manusia dapat melakukan bisnis lebih mudah. 

Pada saat ini sistem pemasaran produk melalui internet sedang berkembang 

pesat. Banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi yang berbasis web 

sebagai suatu strategi perusahaan dalam menawarkan produk mereka kepada 

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

perusahaan besar hingga usaha kecil dan menengah telah menjadikan system 

penjualan secara online sebagai sarana promosi yang murah dan terjangkau. 

Dalam kebutuhan pemasaran online yang memasarkan buku-buku agama 
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terkemuka dengan terbitan pustaka ramadhan sendiri dan penawaran berbagai 

macam bentuk percetakan dimulai pembuatan yasin,undangan,banner,dll . karena 

perusahaan ini belum ada web seserdehana apapun untuk memasarkan produk 

produk perusahaan dengan kondisi seperti ini dibutuhkannya pemasaran / 

pembuatan web . 

Berdasarkan Uraian diatas penyusun bermaksud menyusun laporan kerja 

praktek dengam mengambil judul “ PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PEMBELIAN DAN PENJUALAN BERBASIS WEB PADA CV.PUSTAKA 

RAMADHAN“ 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dijabarkan isi 

permasalahan yang ada yaitu bagaimana cara Penjualan/pembelian mengenai: 

1. Pemesanan masih manual untuk menerima struk atau mengetahui jumlah 

harga pemesanan lebih lambat dibandingkan invoice. 

2. Dokumen data transaksi belum disimpan dalam media penyimpanan. 

3. Belum memiliki sistem penjualan secara online. 

4. Laporan masih berupa catatan-catatan. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas makan dapat dirumuskan 

Permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem pembelian dan penjualan yang sedang berjalan pada CV. 

Pustaka Ramadhan ? 

2. Belum menggunakan aplikasi pemasaran berbasis web untuk 

mempublikasikan produk  apa saja yang di tawarkan yang di sediakan di 

pustaka ramadhan . sehingga dapat di akses oleh masyarakat luas dan 

memiliki pelanggan yang banyak . 

3. Bagaimana sistem yang diusulkan pada CV.Pustaka Ramadhan ? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.3.1 Maksud 

Maksud dari kerja peraktek ini adalah untuk memperoleh data , mengolah , 

menganalisis sebagai bahan yang diperlukan untuk meningkatkan pemasaran 

agar barang yang di sediakan oleh CV.Pustaka Ramadhan lebih bisa di kenal 

oleh konsumen luas, baik di dalam atau di luar negri. 

1.3.2 Tujuan 

1. Meningkatkan Promosi / Pemasaran berbasis web agar dapat menjangkau 

pasar yang lebih luas  
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2. Menjadikan promosi dengan strategi yang tepat agar dapat memenuhi 

sasaran penjualan Barang secara Efektif.  

1.4 Batasan Masalah 

Dalam menyusun laporan ini penyusun memberikan batasan masalah agar 

dalam penjelasannya nanti akan lebih mudah, terarah dan sesuai dengan yang 

diharapkan serta terorganisasi dengan baik. Penyusun menganalis hanya pada 

begian penjualan , pembelian, pemesanan, dan pemasaran.  

1.5 Lokasi dan Jadwal Kerja Praktek  

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, lokasi yang menjadi objek untuk 

penyusunan kerja praktek yaitu CV.Pustaka Ramadhan, dengan alamat Jl. 

Parakan Saat No.6 Rt.5 Rw.5 Bandung 

Kerja praktek ini di lakukan selama 21 hari mulai dari pukul 08.00 sampai 

pukul 15.00 WIB dan CV.Pustaka Ramadhan menetapkan 5 hari kerja yaitu hari 

Senin sampai dengan Jum’at. 
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Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek 

No Aktivitas 

Waktu 

Juli Agustus September Oktober 

1 Pengajuan Kerja Praktek                 

2 Penerimaan Kerja Praktek                 

3 Pelaksanaan Kerja Praktek                 

4 Penyusunan Laporan                 


