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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Penjualan adalah proses dimana interaksi penjual dan pembeli yang berlangsung melalui 

media sosial entah dengan internet atau dengan telepon, penjual merupakan aktor utama yang 

berperan menjual, melaksanakan dan mengatur segala yang akanterjadi dalam sebuah 

transaksi. Tak lepas dari itu masih banyak juga penjual yang tidak bertanggung jawab atas apa 

yang dijajakannya atau yang dijualnya dengan maksud barang tidak sesuai harga, barang rusak, 

jika hewan mungkin hewannya sakit atau hewannya lecet di kaki atau di badan hewan tersebut.  

Konsumen dapat menilai dengan sendiri seperti apa karakter penjual hewan sapi dengan 

cara dia berbicara dan dengan apa dia meyakinkan pembeli agar mantap untuk membeli hewan 

dagangannya tersebut tapi tak sering juga para konsumen kebohongan atau tertipu dan mereka 

mendapati hewannya sakit setelah beberapa hari dan tiba2 ada yang mati dan masih dapa 

bertahan hidup.  

Inilah langkah saya untuk menciptakan sebuah sistem aplikasi penjualan sapi yang 

berbasis web dimana pembeli tidak perlu repot – repot untuk datang kerumah penjual hewan 

dan hanya cukup membuka aplikasi kemudian login dan dapt melihat sapi yang ready stock 

oleh penjual, dapat memilih jenis sapi apa yang diinginkannya, dengan kesehatannya pula yang 

selalu dicek dan dikontrol setiap beberapa hari sekali, oleh harganya pun berani bersaing lebih 

murah dengan yang lain dan disini hewan yang akan dibeli oleh si pembeli akan mendapatkan 

perawatan intensif. Dengan perawatan dan dirawat oleh ahlinya dan siap diantar tepat waktu 

sesusai permintaan kosumen atau pembeli. Masalah pembayaran dapat diayarkan dengan 

transfer ataupun cash dengan cara pembeli datang kerumah penjual untuk melunasi hewan yang 

dibelinya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan hewan sapi maka diperlukan sistem 

untuk membantu dalam penjualan sapi bukan hanya penjualan namun juga bagaimana jenis, 

perawatan dan kesehatan sapi tersebut apakah layak untuk diperjual belikan dengan sistem 

penjualan yang baik timbul efisiensi pada sisi peternak untuk menjual ternak sebanyak-

banyaknya contohnya seperti hewan diternak kembali dan untuk qurban.  Maka aplikasi ini 
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menerapkan sistem pembaruan status kesehatan sapi setiap hari agar konsumen lebih percaya 

bahwa yang dijual layak dibeli. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian perancangan ini  hanya membahas : 

1. User sistem ini adalah admin, pelanggan dan petugas kesehatan. 

2. Penjualan hewan sapi ini hanya di wilayah jawa tengah.  

3. Bagaimana memberikan informasi tentang jenis, berat maupun harga sapi dan status 

kesehatan hewan sapi. 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membangun sistem informasi penjualan sapi 

yang dapat memudahkan pembeli untuk berbelanja dan meningkatkan daya saing sapi dengan 

sapi lainnya karena memiliki kelebihan yang lebih baik dengan memberikan informasi 

kesehatan sapi. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi UD. Lembu Sakti :  

1. Memfasilitasi penjual untuk menjual hewan sapi. 

2. Mempermudah admin mengelola penjualan, pengiriman dan rekam medis sapi. 

3. Memantau penghasilan dari penjualan dan sebagai sarana promosi visa 

website. 

b. Bagi mahasiswa : 

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.\ 

2. Sebagai syarat kelulusan menempuh Pendidikan strata 1 Teknik Informatika. 

3. Sebagai jurnal penelitian untuk karya ilmiah yang akan datang. 

c. Bagi Pelanggan :  

1. Mempermudah pelanggan dalam memesan sapi secara online. 

2. Pelanggan dapat memantau keadaan sapi sampai tingkat kesehatan. 

3. Sebagai media pemantau status pembelian sapi. 

  


