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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan zaman melaju begitu cepat, terutama pada bidang sistem 

informasi yang berkembang sangat pesat. Pada era globalisasi ini, sistem 

informasi sangatlah membantu usaha yang bergerak di bidang perdagangan. 

Sistem informasi yang digunakan dapat membantu para pengusaha dalam 

menjalankan aktvitas usahanya. Pemanfaatan sistem informasi sangatlah penting 

untuk mendukung adanya hasil kerja yang lebih valid dibandingkan kinerja 

manusia secara manual. Walaupun manusia adalah sebagai penggerak dari sistem 

informasi, teknologi yang dikembangkan ini dapat membantu kinerja manusia 

agar lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. 

Terutama sejak di ciptakannya internet, manusia kini mulai dipermudah 

dengan adanya sistem informasi yang berbasiskan WEB. Dengan adanya sistem 

informasi yang berbasis WEB, seluruh bagian dalam perusahaan dapat mengakses 

sistem untuk pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Serta, mendukung 

segala proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. 

Toko Lestari Jaya adalah sebuah toko yang bergerak di usaha dagang yang 

berjalan hampir 10 tahun. Toko Lestari Jaya menjual berbagai macam plastik. 

Selain menjual berbagai macam plastik, Toko Lestari Jaya menjual juga kertas 

pembungkus nasi, karet gelang, kotak makanan, gelas plastik, rafia, isi staples, 

tissue, stik es krim, pembungkus makanan mika, berbagai macam kardus 

makanan, lakban, sedotan, sendok plastik dan kebutuhan untuk pembukus snack 

makanan lainnya.  

Toko Lestari Jaya melayani penjualan pada customer dan pembelian barang 

pada supplier untuk persediaan barang di gudang. Pada proses pengecekan dan 

pencatatan persediaan barang, cara kerja masih dilakukan secara manual yaitu 

dengan cara menghitung secara langsung persediaan barang yang kemudian di 

kurangi dengan barang yang sudah terjual. Hal tersebut membutuhkan waktu lama 

dalam menghasilkan sebuah laporan persediaan barang yang benar. Selain itu, 

perekapan transaksi penjualan yang masih dilakukan dengan mencatat satu 

persatu nota penjualan yang ditulis di buku besar. Hal tersebut, menyebabkan 
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proses yang tidak efektif dan efisien ketika pemilik toko ingin mengetahui kondisi 

persediaan barang yang ada di gudang, dan proses pembuatan laporan keuangan di 

setiap akhir periode akan sulit untuk tersusun dikarenakan belum adanya sistem 

keuangan yang baik untuk diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan seperti 

laporan rekap penjualan dan laporan laba rugi. 

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis dalam laporan akhir 

membuat sebuah sistem yang dapat memberikan laporan kondisi persediaan 

barang dan mempermudah dalam perekapan laporan data penjualan yang ada di 

Toko Lestari Jaya. Admin Toko Lestari Jaya diberikan kemudahan dalam 

menginput data barang, menginput pembelian barang kepada suplier, menginput 

data penjualan barang, menginput data retur pembelian dan membuat laporan. 

Selain itu, Pemilik Toko dapat melihat laporan persediaan barang, laporan rekap 

penjualan, laporan laba rugi dan grafik penjualan terlaris. Maka dengan ini penulis 

menyusun sebuah laporan akhir dengan judul “Sistem Informasi Persediaan dan 

Rekap Penjualan Barang Pada Toko Lestari Jaya Kudus Berbasis WEB”. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dalam laporan akhir membuat 

sebuah sistem yang dapat memberikan informasi kondisi persediaan barang dan 

mempermudah dalam perekapan data penjualan yang ada di Toko Lestari Jaya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut :  

1. Sistem ini memilliki fitur pengelolaan persediaan barang, transaksi penjualan, 

pembelian barang, retur pembelian. 

2. Pengolahan data yang dilakukan, seperti data barang, data suplier, data 

pembelian, data retur pembelian dan data penjualan. 

3. Informasi laporan yang dihasilkan adalah laporan data persediaan barang, 

laporan rekap penjualan, laporan laba rugi dan grafik penjualan terlaris. 

4. Sistem ini di buat dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dengan 

database MySQL. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dari laporan akhir  ini untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 

persediaan barang dan rekap data penjualan yang mampu memproses pengelolaan 

data persediaan dan rekap data penjualan. Sehingga Pemilik Toko dapat 

mengetahui kondisi persediaan barang yang ada di dalam Toko, dan 

mempermudah dalam perekapan data penjualan. 

 

1.5. Manfaat 

a. Bagi Individu 

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan didapatkan dari perkuliahan. 

2. Menambah wawasan, khususnya dalam teknologi sistem informasi persediaan 

barang dan rekap penjualan berbasis WEB. 

b. Bagi Akademis 

1. Dapat mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang 

diperoleh selama dibangku kuliah sebagai evaluasi akademik. 

2. Dapat di jadikan literatur atau pembanding penyusunan skripsi di masa yang 

akan datang. 

3. Menambah referensi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi Perusahaan 

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengolahan data persediaan dan 

perekapan data penjualan. 

2. Menghasilkan laporan yang cepat, dan tepat guna mendukung pengambilan 

keputusan bagi Toko Lestari Jaya. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis menggunakan metode 

pengumpulan dengan cara sebagai berikut : 
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a. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengamati proses penjualan dan persediaan  yang 

ada pada Toko Lestari Jaya Kudus. 

b. Interview 

Tanya jawab dengan Pemilik toko, Pelayan toko, mengenai bagaimana 

pencatatan dan pemrosesan data serta penginputan sampai pelaporannya. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara membaca buku, laporan-laporan yang 

berkaitan dengan objek penelitian diantaranya laporan persediaan barang, 

laporan penjualan, dan laporan laba rugi yang dapat dijadikan sebagai dasar 

teori serta dapat dijadikan bahan perbandingan. 

 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang dipergunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode 

waterfall. Menurut Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2014) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. 

Tahapan-tahapan pada proses pengembangan sistem menggunakan waterfal 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisa Kebutuhan 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan dari perangkat lunak  agar dapat 

dipahami oleh perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 

tahap selanjutnya. 
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3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujiam fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional. 

Memastikan bahwa semua bagian telah diuji untuk meminimalisir kesalahan 

(error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginnkan. 

5. Pemeliharaan (Maintenance) atau pendukung (Support) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis 

spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk 

membuat perangkat lunak baru. 

 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Metode perancangan sistem yang digunakan untuk pembangunan sistem ini 

adalah pemodelan UML. Unified Modelling Language (UML) adalah pemodelan 

untuk mendefinisikan requirement , membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML muncul 

karena adanya kebutuhan  pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 

(Rosa A.S, dan M.Shalahuddin 2014). 

UML memiliki beberapa diagram grafis yang menunjukkan berbagai aspek 

dalam sistem. Beberapa diagram tersebut diantarnya yaitu : 

1. Use Case Diagram 

Use case mendeskripsikan sebuah sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Use case digunakan untuk 
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mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sistem informasi dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

3. Sequence Diagram 

Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima 

antar objek. 

4. Activity Diagram 

Diagram aktivitas yang menggambarkan alliran kerja atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi, 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

5. Statechart Diagram 

Statechart Diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau 

transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Perubahan tersebut digambarkan 

dalam suatu graf berarah. 

 

1.7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menjelaskan secara garis besar menggambarkan alur 

logika berjalannya sebuah penelitian yang meliputi : 

a. Problems: 

Berisi masalah penelitian.yang diangkat oleh penulis. 

b. Approach:  

Berisi solusi dan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian. 

c. Software Development: 

Berisi proses pengembangan software yang digunakan. 

d. Software Implementation: 

Penerapan Software ke target yang penulis pilih. 
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e. Software Measurement: 

Seberapa jauh software terbukti bermanfaat. 

f. Result: 

Bagian yang menyimpulkan seluruh proses penelitian dan pengukuran yang 

dilakukan penulis. 

Berikut kerangka penelitian Sistem Informasi Persediaan Dan Rekap 

Penjualan Pada Toko Lestari Jaya Kudus Berbasis WEB seperti yang terlihat pada 

gambar 1.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka pemikiran 
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