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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi dengan tingkat perkembangan yang semakin maju 

dan modern, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini menjadi salah satu 

faktor yang ikut mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu 

perusahaan yang handal. Penggunaan teknologi informasi memberikan dampak 

positif yang besar bagi peningkatan produktivitas para pekerja. 

Salah satu contoh dari penggunaan teknologi informasi saat ini adalah 

penerapan teknologi informasi pada transaksi penjualan/pembelian dan persediaan 

barang. Setiap barang mempunyai stok terbatas yang berbeda seusai tingkat 

penjualan tersebut, sebelum barang habis terjual harus ditentukan batas persediaan 

masing-masing barang, supaya tidak terjadi permintaan dari konsumen. Pendataan 

kayu yang masih tersisa di gudang perlu dilakukan. Untuk perlu adanya suatu 

sistem yang dapat mengatur tentang stok barang, agar supaya pihak UD dapat 

memesan kembali sebelum stok habis. Kemudian ada beberapa kendala pada 

sistem penjualan tunai yang dijalankan secara manual. Dari nota-nota tersebut, 

data pembelian dan penjualan dicatat kembali dalam buku besar untuk pembukuan 

UD Merdeka. Banyaknya jumlah data yang harus diolah secara manual akan 

menimbulkan kerumitan,waktu yang tidak efisien, dan kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam perhitungan akan lebih besar. 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, yang menggaris bawahi 

mengenai pentingnya penerapan teknologi informasi di transaksi 

penjualan/pembelian tersebut. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan/pembelian pada UD. 

Dengan mengambil judul “RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN 

DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN KAYU BERBASIS WEB”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

 Pada UD Merdeka yang berlokasi di  Desa Gondosari Gebog yang selama 

ini dalam tahapan pengerjaan mulai dari pendataan barang, bukti nota penjualan 

masih dengan proses manual, oleh karena itu didapati rumusan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem untuk pengelolaan 

data penjualan dan persediaan kayu di UD Merdeka ? 

b. Bagaimana  mengelola stok persediaan barang di UD Merdeka ? 

c. Bagaimana cara mengelola jumlah persediaan barang masuk dan barang 

yang keluar ? 

1.3. Batasan Masalah 

  Didalam penulisan laporan ini, penulis telah membatasi masalah-masalah 

agar tidak terlalu menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Maka penulis 

membatasi permasalahan pada: 

a. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai database penyimpanan data. 

b. Aplikasi yang dibuat hanya bisa digunakan untuk pengarsipan file data 

pembelian barang masuk dan penjualan barang keluar. 

c. Aplikasi khusus untuk pemilik UD Merdeka. 

1.4. Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah, maka dapat di 

deskrispsikan tujuan dari penelitian ini adalah: 

a.  Merancang dan membangun aplikasi sistem untuk pengelolaan data 

penjualan dan persediaan kayu di UD Merdeka. 

b.  Mempermudah dalam mengontrol stok barang di UD Merdeka. 

c.  Meminimalisir terjadi kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang 

masuk dan barang yang keluar. 
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1.5. Manfaat 

Sedangkan manfaat yang akan dicapai dalam penilitian ini adalah: 

1.5.1. Bagi Penulis 

a. Mendapatkan kesempatan melakukan penelitian langsung di  lapangan 

b. Menerapkan ilmu yang pernah didapat di perkuliahan. 

1.5.2.  Bagi Akademik 

a. Membangun hubungan kemitraan antara pihak universitas dengan pihak 

UD Merdeka 

b. Memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa melakukan penelitian di 

lapangan secara langsung dan independen 

1.5.3. Bagi Pihak Ud Merdeka 

a. Dapat menerapkan suatu sistem informasi penjualan yang 

terkomputerisasi untuk mempermudah kegiatan pendataan, transaksi, 

dan penjualan kayu. 

b. Dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi 

pengguna. 

c. Mempermudah dalam pengolahan data dan dalam hal pembuatan laporan 

secara akurat melalui sistem yang sudah terkomputerisasi. 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


