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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  

(TIK)  yang  semakin pesat,  sangat  berpengaruh  pula  pada  perkembangan  

perangkat  mobile  khususnya  handphone. Handphone tidak hanya digunakan 

sebagai alat komunikasi saja tetapi juga dapat digunakan untuk memperoleh  

informasi  secara cepat dan akurat, dimana saja dan kapan  saja, baik dalam 

bentuk tulisan, suara, gambar, video, maupun dalam format multimedia 

(smartphone). Layanan informasi termasuk  sistem  informasi  geografis  (SIG)  

pada  handphone  berplatform  Android  dapat  akan menjadi  sumber  informasi  

yang tepat cepat  dimana  saja dan kapan saja.   Dengan   SIG   dapat 

digambarkan  lokasi yang diinginkan sehingga didapatkan suatu visualisasi 

yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para pengguna. Layanan 

informasi komprehensif  berbasis Android dimana terintegrasi  dengan  SIG.   

(Wirastuti, dkk 2016) 

Dalam memasuki dunia globalisasi, manusia mengenal teknologi yang 

semakin maju untuk mempermudah melakukan berbagai kegiatan dalam 

kehidupan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi 

pendukung utama untuk memperoleh informasi dengan cara mudah dan cepat, 

terlebih lagi dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan komputer global 

yang menghubungkan dunia dalam satu jaringan. Internet dapat memberikan 

segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Internet juga dapat digunakan 

dalam pencarian data atau informasi sehingga mempermudah jalannya aliran 

informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. ( Suhendri, dkk 

2020) 
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Keunggulan penerapan teknologi informasi berbasis komputer ini telah 

banyak dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan. Terbukti dengan 

pemanfaatan teknologi komputer yang makin luas yang dapat mengoptimalkan 

suatu pekerjaan, sehingga memberikan hasil yang lebih efektif dengan penerapan 

sistem sebelumnya  yang  masih  bersifat manual (Aprizal & Mirfan 2016). 

 Pesatnya pertumbuhan pengguna internet di berbagai belahan dunia 

khususnya negara berkembang dapat mempengaruhi berbagai bidang, salah 

satunya bidang penjualan dan bisnis. Bisnis yang menjadi trend terbaru di 

masyarakat ini adalah dalam bidang belanja online, setiap  bisnis  pasti  ada  

pihak  yang  menjalankannya, pihak itu diantaranya ada yang disebut dengan 

distributor. ( Suhendri, dkk 2020) 

Adapun penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk membuat sebuah website 

penjualan bibit tanaman disertai panduan singkat cara menanam. Selain itu, 

penelitian bertujuan untuk mengembangkan penjualan bibit tanaman dapat diakses 

oleh masyarakat perkotaan yang ingin bercocok tanam. Dengan adanya toko 

online, diharapkan minat masyarakat dalam bercocok tanam akan semakin 

meningkat. Masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan, akan lebih mudah 

mendapatkan benih dan informasi mengenai penjualan tanaman.  

Dari latar belakang tersebut yang di buat, penulis membangun Sistem 

Informasi Penjualan Bibit Tanaman Berbasis Web dengan memanfaatkan sistem 

informasi itu tentang bibit dan benih tanaman yang berada di Bengkalis. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MYSQL. Kemudian Sistem ini dirancang dan dibuat untuk studi 

kasus pada kota Bengkalis berbasis Website.  

2. Penjualan bibit tanaman di Rumah Tani Bengkalis 

3. Pemesanan secara online 
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1.3 Tujuan  

Membuat Sistem Informasi Penjualan Bibit Tanaman Berbasis Website, 

dengan pemesanan bibit secara Online. 

 

1.4 Manfaat 

1. Mempermudah konsumen dalam penjualan bibit  

2. Memberikan kemudahan pada konsumen agar dapat mengetahui informasi 

tentang bibit dengan cepat. 

3. Memberikan Kemudahan pada produsen agar mempermudah penjualan 

dan pemesanan bibit. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah  

Metode yang di gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah. 

1. Indentifikasi Masalah 

Melakukan observasi dengan cara terjun ke lapangan 

2. Studi Literatur 

Mencari sumber terkait penelitian mulai dari jurnal, internet dan observasi. 

3. Perancangan  

Merupakan tahapan pembuatan dan penggambaran sistem yang akan 

dibuat, tampilan antarmuka dan database yang akan di terapkan pada 

sistem tersebut. 

4. Pembuatan Website 

Membangun sistem informasi berbasis website yang diusulkan yang telah 

melewati tahapan perancangan. 

5. Pengujian  

Melihat kekurangan maupun kelemahan sistem ini yang telah dibangun 

sebelumnya. Jika terdapat kekurangan maka kita melakukan perbaikan 

kembali pada sistem tersebut. 
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