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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, 

pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Adanya kemajuan teknologi membawa dampak bagi kehidupan manusia, 

salah satunya adalah penggunaan komputer oleh manusia untuk membantu dalam 

melakukan pekerjaannya. Dengan menggunakan komputer, pengolahan data dapat 

dilakukan dengan cepat dan menghasilkan informasi yang akurat. Untuk mengubah 

data menjadi informasi diperlukan sebuah sistem informasi. Penggunaan sistem 

informasi berbasis komputer menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh 

perusahaan saat ini. Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan serta mengelola 

data dan informasi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam bisnisnya (Whitten, 

Bentley, dan Dittman 2000). Pengolahan data yang dilakukan secara manual 

terkadang menghasilkan informasi yang tidak memuaskan karena mengandalkan 

kemampuan manusia sepenuhnya sehingga besar kemungkinan terjadinya 

kesalahan manusia atau human error, maka dari itu diperlukan pengolahan data 

yang terkomputerisasi. 
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Menurut Laudon & Laudon (2016), penggunaan sistem informasi dalam 

dunia bisnis juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja 

perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan profit perusahaan. Salah satu 

penggunaan sistem informasi dalam dunia bisnis adalah pada proses transaksi. 

Sistem informasi dalam proses transaksi memiliki tujuan untuk mempercepat  

proses transaksi, meningkatkan  efisiensi dan akurasi, serta menyediakan informasi 

yang sebelumnya belum ada (Hoffer, George, dan  Valacich 1996).  

Toko Delapan Delapan atau yang biasa disebut Toko DD merupakan 

perusahaan dagang berbentuk toko yang menjual makanan ringan dan minuman. 

Toko ini melakukan pembelian barang dari pemasok dan menjualnya kembali 

kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Aktivitas bisnis yang 

dilaksanakan sehari-hari di Toko DD masih dilakukan secara manual, seperti 

penulisan nota penjualan dan perhitungan stok barang karena belum menerapkan 

sistem inventory. Oleh sebab itu, proses pembuatan nota dan perhitungan jumlah 

stok menghabiskan waktu yang lama dan terdapat kemungkinan adanya human 

error, seperti kesalahan dalam menuliskan harga dan menghitung. Untuk 

memastikan perhitungan sudah benar, pemilik toko melakukan perhitungan 

menggunakan kalkulator minimal dua kali. Walaupun sudah dilakukan perhitungan 

ulang, kesalahan dalam menuliskan harga dan menghitung pada nota masih sering 

dijumpai pada saat dilakukan pengecekan ulang pada salinan nota yang disimpan. 

Tidak adanya sistem inventory di toko ini membuat pemilik toko tidak dapat 

mengetahui apabila terdapat barang yang hilang. Selain itu, Toko DD juga belum 

memiliki catatan khusus untuk piutang. Piutang pelanggan hanya berupa lembar 
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nota asli yang disimpan ke dalam file envelope secara tidak teratur sehingga proses 

pencarian nota tersebut membutuhkan waktu yang lama. 

Oleh karena itu, Toko DD perlu menerapkan sistem informasi penjualan dan 

inventory yang terkomputerisasi. Ada beberapa metode untuk merancang sebuah 

sistem, salah satunya adalah Systems Development Life Cycle (SDLC). Menurut 

Dennis, Wixom, dan Tegarden (2015), SDLC merupakan proses yang bertujuan 

untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat dijadikan sebagai pendukung 

kebutuhan bisnis dengan melakukan perancangan dan pembangunan sistem serta 

mengantarkannya kepada pengguna. Metode ini terdiri dari empat tahap, yaitu 

planning, analysis, design, dan implementation. Dengan menggunakan sistem 

informasi penjualan dan inventory yang terkomputerisasi, proses pembuatan nota 

dan untuk mengetahui jumlah stok menjadi lebih cepat. Selain itu, terjadinya human 

error juga dapat berkurang sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih 

akurat. Laporan penjualan dan catatan piutang yang belum ada sebelumnya juga 

dapat dibuat dengan mudah melalui sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Dengan demikian, perancangan sistem informasi penjualan dan inventory di Toko 

DD diangkat untuk menjadi topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Toko DD 

masih melakukan sistem penjualan secara manual, belum menerapkan sistem 

inventory, dan belum memiliki catatan khusus untuk piutang. Pelaksanaan sistem 

penjualan dengan manual menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan 

harga dan perhitungan total penjualan pada nota penjualan. Kesalahan ini dapat 
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mengurangi profit toko apabila total penjualan yang tertulis lebih rendah dari yang 

sebenarnya. Selain itu, pembuatan nota secara manual juga membutuhkan waktu 

yang lama karena perhitungan menggunakan kalkulator dilakukan minimal dua kali 

untuk menghindari kesalahan dalam menghitung. Untuk memastikan lagi bahwa 

nota yang dibuat sudah benar, pemilik toko melakukan pengecekan ulang terhadap 

salinan nota yang terdapat pada buku nota. Pengecekan ulang ini tidak di lakukan 

secara rutin sehingga masih banyak salinan nota yang belum dicek. 

Selama ini, Toko DD belum pernah membuat pencatatan mengenai jumlah 

barang yang masuk ke dalam gudang dan keluar dari gudang sehingga pemilik toko 

tidak dapat mengetahui apabila terdapat barang yang hilang. Untuk mengetahui 

jumlah stok barang perlu dilakukan perhitungan secara manual terlebih dahulu 

sehingga memakan waktu cukup lama dan memungkinkan terjadinya human error 

dalam menghitung. Belum adanya penerapan sistem inventory juga mengakibatkan 

pemilik dan karyawan toko tidak dapat mengetahui stok barang yang tersisa sedikit 

sehingga kerap kali pemesanan barang dilakukan setelah barang sudah habis.  

Tidak adanya catatan khusus untuk piutang di Toko DD mengakibatkan 

pencarian lembar nota berwarna putih yang dijadikan sebagai catatan piutang 

membutuhkan waktu yang lama karena disimpan secara tidak teratur di dalam file 

envelope. Pemilik toko pernah mengalami peristiwa kehilangan lembar nota 

tersebut karena lupa memasukkannya ke dalam file envelope sehingga Toko DD 

mengalami kerugian. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ditetapkan tujuan dalam 

penelitian ini, yaitu merancang sistem informasi penjualan dan inventory yang 

dapat memenuhi kebutuhan bisnis di Toko DD secara efektif. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan disajikan informasi mengenai bab yang 

terdapat pada laporan ini. Laporan ini terdiri dari enam bab yaitu pendahuluan, 

landasan teori, metode penelitian, sistem saat ini, perancangan sistem informasi, 

serta kesimpulan dan saran. 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok 

permasalahan yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu mengenai sistem 

informasi, System Development Life Cycle (SDLC) mencakup tahap yang ada di 

dalamnya, yaitu planning, analysis, design, dan implementation, object-oriented 

systems analysis and design (OOAD), serta pengukuran efektivitas sistem 

informasi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian dari 

awal hingga akhir, yang terdiri dari penelitian pendahuluan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, studi pustaka, analisis sistem saat ini, perancangan sistem usulan, 

serta kesimpulan dan saran. Dari penjelasan deskriptif mengenai langkah-langkah 

tersebut, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram alir agar lebih mudah 

dipahami. 

 

BAB IV SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi pengumpulan data umum dan khusus yang digunakan untuk 

menganalisis sistem saat ini yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara 

dengan pemilik dan karyawan Toko DD. Data umum terdiri dari profil perusahaan. 

Data khusus terdiri dari proses bisnis saat ini, kendala sistem saat ini, serta data-

data yang digunakan untuk membangun sistem baru, yaitu data karyawan, pemasok, 

pelanggan, dan barang. 

 

BAB V PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

Bab ini berisi perancangan sistem informasi penjualan dan inventory untuk Toko 

DD dengan menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dan 

pengukuran efektivitas sistem informasi yang telah dibuat . Metode SDLC terdiri 

dari empat tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Pada 

masing-masing tahap terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan di 

perusahaan disertai dengan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

  


