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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, teknologi internet merupakan bagian yang penting dalam 

dunia bisnis karena dengan adanya teknologi internet, bisnis dapat berkembang dengan 

lebih pesat. Teknologi juga telah membawa perubahan dalam dunia bisnis, terbukti 

dengan adanya banyak perusahan besar yang menerapkan teknologi tersebut untuk 

menjalankan bisnisnya. Salah satu manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

memanfaatkan teknologi yaitu perusahaan dapat melakukan transaksi secara online, 

dengan demikian transaksi akan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selain 

itu, manfaat lain adalah perusahaan juga akan mendapatkan customer dalam jumlah yang 

lebih besar yang dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

PT.XYZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor 

yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang memiliki cabang di 

beberapa tempat di wilayah Papua seperti Biak, Serui, Manokwari, Nabire dan Jayapura. 

PT.XYZ tidak memproduksi produk sendiri untuk diperjualkan, melainkan PT.XYZ 

bekerjasama dengan cara membeli produk  dari supplier-supplier besar.  

Dari hasil observasi yang didapatkan dengan cara mendatangi salah satu lokasi 

perusahaan PT.XYZ yang berada di Biak, maka dapat diketahui bahwa transaksi yang 

dilakukan masih secara manual, yakni dengan mencatat data transaksi secara tertulis lalu 

memindahkannya ke Microsoft Excel. Kemudian jika transaksi sudah berhasil dilakukan 

maka pesanan konsumen akan dicetak dan customer service akan memberikan lembaran 

print pesanan konsumen kepada staf yang bertugas di bagian gudang dengan cara 

mendatanginya langsung. Sistem tersebut menjadikan pihak perusahaan tidak dapat 

melayani permintaan konsumennya dengan cepat, serta dapat mengurangi kepuasan pada 

konsumen karena proses bisnis yang tidak efisien. 

Saat ini pada PT.XYZ, proses transaksi penjualan kepada customer juga tidak efisien, 

karena perusahaan menyediakan customer service untuk setiap jenis produk. Contohnya, 

apabila konsumen hendak membeli air mineral, maka konsumen harus menghubungi 

customer service bagian air mineral. Kemudian setelah konsumen berhasil melakukan 

transaksi pesanan, customer harus menunggu cukup lama yaitu selama tiga hari untuk 

mendapatkan pesanan mereka.  
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Dengan adanya sistem informasi yang akan diimplementasikan, proses bisnis pada 

perusahaan dapat menjadi lebih efisien. Customer tidak perlu mengantri lagi untuk 

membeli barang yang diperlukan, dan pekerjaan pegawai perusahaan juga dapat 

dipermudah dengan adanya transaksi secara online. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana merancang sistem aplikasi berbasi web untuk PT.XYZ? 

2) Bagaimana sistem dapat mengubah cara transaksi menjadi lebih efisien? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan penelitian ini: 

1) Sistem hanya berfokus pada pemesanan dan penyediaan barang bagi pelanggan 

PT.XYZ. 

2) Pembayaran hanya dilakukan melalui transfer bank. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi 

penyediaan, penjualan, dan pembelian barang berbasis web untuk PT.XYZ. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses jual beli yang 

dilakukan antara customer dan perusahaan melalui sistem berbasis web, serta merubah 

sistem kerja pada PT.XYZ menjadi lebih efisien. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu 

metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk membuat sistem persediaan, 

penjualan dan pembelian pada PT.XYZ adalah menggunakan studi literatur, wawancara, 

dan survei. Metode studi literatur ini dilakukan untuk mencari berbagai sumber tertulis 

yang dapat digunakan dalam perancangan sistem ini. Studi literatur dilakukan dengan 
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mencari jurnal-jurnal yang sudah ada dan berkaitan dengan teori dari perancangan sistem 

ini, sehingga informasi yang didapatkan dapat memperkuat argumentasi yang ada. 

Metode wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mengetahui 

secara langsung permasalahan yang terjadi atau apa yang dibutuhkan. 

 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah model 

prototyping. Dalam metode ini model prototyping memiliki 4 tahapan untuk menjalankan 

sistem kerjanya, yaitu; Illustrative, Simulated, Functional, Evolutionary [1].  

Keuntungan dari menggunakan model prototyping ini adalah untuk 

mengembangkan perangkat lunak, yang berupa model fisik kerja sistem yang berfungsi 

sebagai dasar sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian ini. 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

BAB II: Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang pembahasan teori – teori yang dikutip dari buku serta dari jurnal – 

jurnal yang berhubungan dengan penyusunan laporan tugas akhir ini. 

 

BAB III: Sistem Saat Ini 

Bab ini berisi tentang profil perusahaan, struktur organisasi, analisis sistem saat ini, dan 

kendala sistem saat ini. Inti dari isi bab 3 adalah pembahasan mengenai sistem yang ada 

saat ini, dan permasalahan yang dihadapi dalam sistem yang ada saat ini berupa gambaran 

struktur kerja sistem saat ini dan gambaran struktur sistem usulan. 

 

BAB IV: Analisis dan Perancangan Sistem Usulan 

Bab ini berisi tentang analisis kelayakan sistem, kelayakan teknis, kelayakan organisasi, 

kelayakan ekonomi, tahap analisis, tahap perancangan, dan perancangan lapisan 

manajemen data pembahasan mengenai tahap perencanaan yang berisi identifikasi dan 

analisa kelayakan sistem usulan yang akan dibangun, seperti tahapan analisis dengan 

menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram, serta tahap 

perancangan yang terdiri dari table relationship diagram dan perancangan interface. 
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BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari perancangan sistem website yang telah dilakukan 

serta beberapa saran untuk mengembangkan aplikasi selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

  


