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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuntutan akan kebuttuhan informasi pada era 

globalisasi sekarang ini tidak luput dari pengaruh 

perkembangan teknologi yang cepat. Dibutuhkan 

penanganan yang tepat untuk menjawab kebutuhan 

tersebut, solusi yang ditawarkan harus mampu 

menjawab permasalahan akses informasi yang tidak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga data atau 

informasi yang dibutuhkan dapat diakses dimanapun 

dan kapan pun. Salah satu solusi yang ditawarkan 

adalah sistem informasi berbasis web. Web 

merupakan sebuah cara penyampaian informasi 

dengan sistem client-side sebagai antar mukanya yang 

biasanya menggunakan web browser. Prosedur yang 

terjadi ketika penyajian informasi melalui web dibagi 

menjadi tiga tahap, pertama dari sisi client melalui 

web browser mengirim permintaan melalui protocol 

tertentu ( biasanya HTTP atau HTTPS). Selanjutnya 

yang kedua server web menerima permintaan dari 

client tersebut dan memprosesnya lalu mengirimkan 

kembali informasi yang diminta oleh client tersebut. 
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Terakhir client menerima informasi yang dikirim oleh 

server yang ditampilkan pada web browser. 

Aplikasi yang akan dibangun penulis adalah 

sebuah aplikasi web yang menyediakan infomasi pada 

pihak tertentu ( dalam hal ini koperasi unit desa dan 

perusahaan). Aplikasi web tidak hanya menyediakan 

informasi namun aplikasi web dapat digunakan dalam 

proses berbisnis atau bertransaksi. Proses berbisnis 

atau bertransaksi melalui media digital (dalam hal ini 

web) disebut dengan perdagangan elektronik ( e-

commerce). 

Koperasi Unit Desa (selanjutnya disebut 

KUD) merupakan koperasi yang beranggotakan 

penduduk desa setempat, yang biasanya beroperasi 

dalam lingkup kecamatan. KUD dapat juga terbentuk 

dari gabungan dari beberapa koperasi pertanian yang 

ada di desa tersebut. (Koperasiunitdesa.com,2016) 

Alasan mengapa penulis memilih topik ini 

karena penulis ingin mempermudah perusahaan yakni 

PT.Hindoli dalam membeli hasil panen sawit yang 

dijual oleh KUD – KUD tersebut. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Menjembatani KUD dengan 

Perusahaan dalam kegiatan Jual – Beli 
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Sawit (KUD sebagai penjual, Perusahaan 

sebagai Pembeli) menggunakan Aplikasi 

berbasis Web. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penyusunan 

laporan adalah: 

1. Merancang sebuah sistem 

berbasis web sebagai media jual 

– beli sawit antara KUD dan 

perusahaan. 

2. Memperjelas data dan 

pendataan transaksi jual – beli 

sawit KUD dan perusahaan 

melalui database. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Bahasan yang akan diangkat oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

- Perancangan sistem jual beli sawit antara 

Perusahaan dan KUD beserta sistem basis 

datanya. 

- Aplikasi web yang akan dibangun hanya 

digunakan oleh Perusahaan dan KUD 

bersangkutan. 


