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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kharis Motor adalah sebuah toko sparepart yang berdiri pada tahun 

2000 yang khusus menjual produk berupa suku cadang sepeda motor. 

Kharis Motor terletak di Jl. Kudus Pati Km 7, Kudus. Toko tersebut 

menyediakan suku cadang, oli, air radiator, baut dan lain lain. 

Pengolahan data persediaan suku cadang dan pengambilan data 

persediaan suku cadang motor pada toko Kharis motor masih dilakukan 

secara manual, yaitu dengan menggunakan buku besar porto polio akibatnya 

pengolahan data tersebut memakan waktu yang  sangat lama. Padahal untuk 

mengolah data persediaan barang diperlukan ketelitian dan ketepatan yang 

tinggi apalagi untuk barang-barang terntentu yang setiap hari mudah terjual 

stoknya harus selalu tersedia misalnya oli, busi, laher, kampas rem, dispet, 

bohlam, busa filter, ban luar dan ban dalam. Dengan semakin banyaknya 

data barang yang masuk dan keluar di toko kharis motor, maka perlu 

dibuatkan sistem komputerisasi pencatatan data barang untuk mengatasi 

masalah tersebut, maka diupayakan untuk menerapkan sebuah aplikasi 

khusus untuk pengelolahan data persediaan suku cadang motor , yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah yang dialami selama ini dengan harapan 

informasi yang dibutuhkan dapat berjalan secara cepat dan akurat. 

Penelitian ini berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan menggunakan server database  My SQL, hasil dari penelitian ini adalah 

sitem yang dapat membantu dalam membuat laporan atau mempersingkat 

waktu dalam proses pengecekan data persediaan suku cadang motor pada 

toko kharis motor kudus. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

antara lain: 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun suatu sistem informasi 

persediaan suku cadang motor berbasis web pada toko kharis motor kudus. 
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2. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi persediaan suku 

cadang motor berbasis web pada toko kharis motor kudus. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan di atas, maka cakupan masalah akan 

dibatasi, yaitu: 

1. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL sebagai database servernya. 

2. Aplikasi ini dapat digunakan dan diakses oleh kasir dan pemilik toko. 

3. Aplikasi ini hanya membahas persediaan barang, proses pencatatan barang 

masuk dan keluar,  penjualan barang dan pembuatan laporan stok. 

 

1.4 Tujuan 

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, adapun tujuan dari 

perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem informasi persediaan suku cadang motor berbasis web 

pada toko kharis motor kudus. 

2. Pengimplementasian sistem informasi persediaan suku cadang motor 

berbasis web pada toko kharis motor kudus. 

3. Menghasilkan informasi berupa laporan stok barang, pengeluaran barang 

dan pemasukan barang yang dapat membantu pemilik toko dalam 

mengambil keputusan. 

1.5 Manfaat 

Mengetahui persediaan minimum barang, sehingga dapat menghindari 

terjadinya kekurangan persediaan barang, dan mengetahui persediaan maksimum 

suatu barang sehingga tidak terjadi kelebihan persediaan barang.Dan mampu 

menghasilkan informasi laporan yang lebih cepat dan akurat. 

 

 

 

  


