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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV MOHAB  merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jasa 

yang menyediakan pembuatan meja besi , rak ,  stand hanger , lemari , pagar dan lain-

lain.  

 Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. 

Proses pemesanan meliputi pemilihan barang atau permintaan barang sesuai pembeli, 

serta pembayaran. Pemesanan merupakan suatu unsur penting dalam suatu perusahaan 

atau badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, karena dengan pemesanan 

perusahaan berharap mendapat keuntungan yang bisa untuk melanjutkan usaha 

perusahaan tersebut, karena itu perlu pelayanan yang selektif mungkin. 

 

 Untuk Mendukung kegiatan memperlancar pesanan produk  dan memudahkan 

proses pengolahan data transaksi pemesanan. Maka dengan seiring dengan 

perkembangan kegiatan berbasis teknologi informasi yang secara umum akan 

membantu kelancaran penyampaian informasi dan dapat meningkatkan pengolahan data 

pemesanan , Sistem pemesanan di perusahaan tersebut  pemesanannya masih 

mengandalkan interaksi secara langsung di tempat , sehingga di pandang kurang cepat 

untuk pelayanan pada era digital seperti sekarang ini  Dan  pencatatan pada sistem 

pemesanan juga masih tulis tangan menggunakan media kertas , sehingga pencatatan 

pemesanan sering kali hilang , keaadaan tersebut sangat merepotkan bagi cv mohab .  

Maka sebab itu  CV MOHAB membutuhkan suatu sistem pemesanan yang 

terkomputerisasi yang mampu mempermudah jalannya pengolahan data transaksi 
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pemesanan. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual 

barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi transaksi 

tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak 

kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli.  

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka penulis tertarik untuk 

merancang sebuah sistem informasi berbasis website sebagai bahan penulisan tugas 

akhir dalam bentuk tulisan yang berjudul : “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI PEMESANAN PRODUK BENGKEL LAS PADA CV MOHAB  

BERBASIS WEB   MENGGUNAKAN METODE SPIN SELLING  

      1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :  

1. Sistem pemesanan yang berjalan saat ini masih tradisonal sehingga konsumen harus 

datang langsung di tempat dan Pencatatan sistem pemesanan yang masih 

mengandalkan media kertas ?  

 

      1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah sistem pemesanan produk bengkel las pada cv mohab  berbasis 

web menggunakan metode spin selling  

 

 



3 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penulis laporan skripsi ini diharapkan dapat : 

1. Memudahkan proses pemesanan tanpa harus datang langsung di tempat 

2. Memudahkan CV Mohab dalam memperoleh informasi kebutuhan konsumen melalui 

Website sehingga dapat mempermudah pemesanan produk . 

      1.5 Ruang Lingkup 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari tujuan, maka berikut ini adalah 

beberapa ruang lingkup yang perlu dibuat, diantaranya : 

1. Dalam Proses Pemesanan produk bengkel las , diawali dengan memasukkan data 

konsumen dan menampilkan poduk cv mohab, dan terdapat pilihan menu pemesanan 

produk yaitu pesan tanpa custom dan custom pesanan kemudian akan menyimpan data 

dan sistem akan menampilkan produk yang yang diberikan. 

2. Aplikasi berisi tentang informasi produk  

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP, HTML, CSS, MySql dan XAMPP sebagai 

database. 

4. Aplikasi ini berbasis web. 

      1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun penulisan tugas kerja praktek ini menjadi Bab yang secara garis besar 

isi dari setiap bab tersebut saling berhubungan. Sistematika kerja praktek ini sebagai 

berikut : 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa teori – teori yang mendukung dalam 

konsep dasar sistem dan peralatan pendukung. Peralatan pendukungnya menggunakan 

use case diagram dan activity diagram pada bab ini. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran, pengumpulan data, analisis 

sistem, waktu dan tempat penelitian serta alat dan bahan penelitian. 

BAB IV Analisis sistem  

Bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat berdirinya organisasi perusahaan, 

spesifikasi bentuk dokumen, permasalahan pokok yang terjadi dalam sistem yang 

sedang berjalan dan cara pemecahan masalahnya. 

BAB V  Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dan pembahasan mengenai tampilan 

aplikasi berdasarkan dari akses kategori level, kemudian akan di jelaskan juga uji coba 

aplikasi berdasarkan uji coba structural fungsional dan validasi. 

BAB VI Kesimpulan dan saran  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari semua pembahasan setiap bab 

sebelumnya, serta memberikan saran–saran yang diharapkan akan dapat berguna bagi 

pengembangan sistem informasi di masa yang akan datang. 

 


