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 ABSTRAK 
 

Dalam,era globalisasi saat ini teknologi Informasi kian sangat berkembang 
dengan pesat, salah satu contohnya adalah sistem informasi penjualan. PT. 
TOHITINDO merupakan salah satu perusahaan resmi multicraft yang 
menyalurkan pemasaran kayu. Terdapat beberapa jenis kayu dengan berbagai 
spesifikasi disediakan kepada konsumen agar bisa disesuaikan dengan keinginan 
konsumen, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan yang bisa 
dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kegunaan. Untuk meningkatkan 
pemasaran, PT. TOHITINDO banyak melakukan kegiatan transaksi jual beli 
secara online dengan memanfaatkan berbagai media. Salah satu media yang 
belum pernah dimanfaatkan untuk sarana transaksi jual beli yaitu media internet. 

  
Media internet memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh media 

cetak maupun media elektronik lainnya. Selain bisa untuk dijadikan untuk 
kegiatan transaksi, media internet juga bisa dimanfaatkan untuk proses transaksi 
secara online sehingga konsumen lebih mudah dalam melakukan transaksi tanpa 
harus bertatap muka dengan pihak penjual. Disamping itu dalam hal biaya relatif 
lebih murah dibandingkan dengan media lainnya. Bagi sebagian orang yang 
memiliki kesibukan yang cukup menyita waktu, akan cukup sulit menyediakan 
waktu untuk mengunjungi sebuah perusahaan multicraft untuk melakukan 
transaksi pembelian, belum lagi jika terbentur dengan jarak yang cukup menyita 
tenaga dan biaya. 

 
Setelah melakukan analisa, perancangan serta implementasi untuk website 

PT. Tohitindo Wood. maka diperoleh kesimpulan dimana user  yang terdaftar 
dapat memesan langsung produk yang di inginkan dan sekaligus dapat melakukan 
transaksi pembelian 
  
Kata kunci: Pemesanan dan pembelian, PT. Tohitindo Surabaya, Web Online 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. TOHITINDO merupakan salah satu perusahaan resmi multicraft yang 

menyalurkan pemasaran kayu. Terdapat beberapa jenis kayu dengan berbagai 

spesifikasi disediakan kepada konsumen agar bisa disesuaikan dengan keinginan 

konsumen, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan yang bisa 

dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kegunaan. Untuk meningkatkan 

pemasaran, PT. TOHITINDO banyak melakukan kegiatan transaksi jual beli 

secara online dengan memanfaatkan berbagai media. Salah satu media yang 

belum pernah dimanfaatkan untuk sarana transaksi jual beli yaitu media internet. 

Media internet memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh media cetak 

maupun media elektronik lainnya.  

Selain bisa untuk dijadikan untuk kegiatan transaksi, media internet juga 

bisa dimanfaatkan untuk proses transaksi secara online sehingga konsumen lebih 

mudah dalam melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka dengan pihak 

penjual. Disamping itu dalam hal biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan 

media lainnya. Bagi sebagian orang yang memiliki kesibukan yang cukup menyita 

waktu, akan cukup sulit menyediakan waktu untuk mengunjungi sebuah 

perusahaan multicraft untuk melakukan transaksi pembelian, belum lagi jika 

terbentur dengan jarak yang cukup menyita tenaga dan biaya.  
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Sistem pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet 

online dikenal dengan istilah ecommerce. Ecommerce atau electronic commerce 

merupakan aplikasi web yang khusus dirancang untuk melakukan kegiatan 

marketing yang tentunya berhubungan dengan produk perusahaan yang 

bersangkutan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam transaksi penjualan dan pembelian kayu secara manual seringkali 

masih terdapat kesulitan dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa permasalahan 

yang akan diangkat: 

1. Bagaimana membuat program pemesanan dan pembelian yang lebih mudah 

dipahami dan digunakan oleh konsumen (User Friendly). 

2. Bagaimana melakukan transaksi dengan mudah dan cepat tanpa perlu 

menyediakan waktu yang cukup banyak sehingga tidak mengganggu kegiatan 

customer. 

3. Bagaimana konsumen yang tidak memiliki cukup informasi tentang produk 

yang akan mereka beli dapat mengetahui informasi spesifikasi produk dan 

harga yang senantiasa up to date. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan utama perancangan dan pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan 

transaksi pemesanan dan pembelian tanpa harus meluangkan banyak waktu, 

biaya dan tenaga. 

2. Memberikan akses bagi konsumen untuk menentukan sendiri jenis kayu yang 

diinginkan sesuai dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. 

3. Implementasi perangkat lunak (software) dalam kegiatan perniagaan yang 

dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan jenis kayu sehingga 

pelanggan akan secara langsung mengetahuai semua informasi jenis kayu 

yang akan dibeli. 

4. Bagi pihak penjual (PT. TOHITINDO) akan lebih memudahkan dalam 

mentransaksikan produk ke konsumen dengan biaya yang relatif lebih murah 

dan dengan jangkauan transaksi yang lebih luas. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan utama penulisan. Penulis memberikan batasan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya melayani konsumen yang sebelumnya sudah terdaftar 

menjadi member. 

2. Aplikasi ini tidak membahas tentang faktur pengembalian barang. 

3. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan transfer melalui ATM terdekat,  

Tidak membahas sistem bank karena sistem ini terpisah oleh sistem bank 
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4 Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem adalah PHP, 

dan MySql sebagai pengelola database. 

1.5 Metodologi 

Untuk metode penelitian dan penulisan, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

Mencari, mempelajari dan merangkum berbagai macam literatur yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, teori - teori yang berhubungan dengan 

aplikasi yang akan dibuat dan bahasa pemrograman yang akan digunakan 

dalam pembuatan aplikasi tersebut. 

2. Studi objek 

- Observasi 

adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung di lapangan. 

- Wawancara 

adalah pengumpulan data yang di lakukan untuk mengadakan wawancara 

atau interview. 

3. Perancangan perangkat lunak 

Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap perangkat lunak yang meliputi 

penentuan data-data yang akan digunakan, proses – proses yang akan 

dilaksanakan dan penentuan rancangan antar muka berdasarkan studi pustaka 

yang telah dilakukan. 
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4. Pembuatan perangkat lunak 

- Design : sebelum dilakukan pembuatan terlebih dahulu dibuat 

desain untuk merencanakan bentuk fisik daripada aplikasi 

yang akan dibuat. 

- Implementasi : merepresentasikan masalah dengan merancang dan 

memilih suatu program aplikasi yang sesuai. 

- Evaluasi : melakukan pengecekan apakah program yang telah dibuat 

telah sesuai dengan solusi yang diharapkan. 

- Dokumentasi : mendokumentasikan semua file dari program yang telah   

dibuat sebagai acuan untuk pengembangan berikutnya. 

5. Pengujian dan Evaluasi perangkat lunak 

Pada tahap ini program yang telah dibuat diuji kebenarannya dengan 

menggunakan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil 

dari pengujian program akan dievaluasi untuk menentukan kebenaran dari 

program dan menentukan perlu tidaknya dilakukan modifikasi pada program. 

6. Penulisan Skripsi 

Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan 

skripsi. 
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1.6 Sistematika 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir, diperlukan sistematika penulisan 

yang telah ditentukan sebelumnya agar dapat terorganisir. Berikut sistematika 

penulisan yang digunakan penulis : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan, 

batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait tentang 

penyelesaian suatu masalah yang diambil. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai perancangan sistem  

yang akan dibangun serta desain sistem yang akan dihasilkan. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil 

perancangan beserta penjelasan dan penggunaan program yang 

telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yamg diambil serta 

saran-saran yang mungkin untuk dilakukan guna 

mengembangkan sistem selanjutnya. 
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