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BAB I 

PENDAHULIUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tanaman hias merupakan semua jenis tanaman ditanam untuk estetika 

keindahan baik tanaman bunga, pohon, buah-buahan maupun sayur-sayuran. 

Tanaman hias merupakan salah satu komoditi agribisnis yang mempunyai masa 

depan yang cerah sehingga kebutuhan akan tanaman hias semakin meningkat. 

Saat ini tanaman hias banyak di butuhkan untuk memperindah lingkungan sekitar. 

Banyak masyarakat yang mengusahakan tanaman hias sebagai salah satu jenis 

usaha yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat. 

 Dalam upaya meningkatkan transaksi penjualan tanaman hias dan juga 

sebagai media penyampaian informasi baik pada para pelanggan dan masyarakat 

umum dalam memperoleh informasi mengenai jenis-jenis tanaman hias yang di 

pasarkan, maka dibutuhkan perancangan dan pengelolaan sistem e-commerce 

berbasis web sebagai media promosi dan penjualan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat 

disimpulkan permasalahan yang ada yaitu bagaimana membangun suatu 

sistem aplikasi yang dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penjualan dan 

pemasaran produk. Dapat disimpulkan beberapa masalah antara lain: 

a. Bagaimana merancang Aplikasi Penjualan dan Pengelolaan Tanaman 

Hias? 

b. Bagaimana cara mengoprasikan Aplikasi Penjualan dan Pengelolaan 

Tanaman Hias? 

c. Bagaimana cara mempermudah Penjual dan Pembeli dalam melakukan 

transaksi? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya Batasan masalah agar memudahkan 

dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup didalamnya tidak 
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berkembang maupun menyimpang terlalu jauh dari tujuan awalnya dan tidak 

juga mengurangi efektifitas pemecahannya, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Sistem ini di tujukan untuk Penjual dan Pembeli. 

2. Sistem ini di terapkan di Toko Rimbun Jepara Nursery. 

3. Sistem ini mencakup Penjualan Online dan Grosir. 

4. Sistem berbasis web digunakan untuk membantu penjualan tanaman 

secara efektif dengan fasilitas digital. 

1.4. Tujuan 

 Tujuan penulisan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Merancang Aplikasi yang dapat mempermudah Penjual dan Pembeli 

atau membantu sebagai perantara penunjang untuk tanaman hias. 

b. Mempermudah dalam Pengelolaan Data Tanaman Hias. 

c. Ketepatan informasi yang telah di update oleh pihak marketing sehingga 

informasi yang diperoleh pelanggan seperti, informasi harga, nama 

tanaman, jenis tanaman, grosir tanaman, dan pengelolaan. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa selama pendidikan di Perguruan 

Tinggi. 

2. Memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa terhadap pengetahuan 

informasi dan teknologi 

3. Membantu Toko Rimbun Jepara Nursery dalam pengelolaan data secara 

terkomputerisasi. 

4. Membuka peluang usaha baru dibidang digital.  
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