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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat dan 

telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan 

yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadiran teknologi telah 

memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia di dalam 

berbagai aspek [1].  

Salah satu teknologi yang memberikan informasi adalah sistem informasi 

inventori, di mana sistem ini dapat membantu menghitung pemasukan dan pengeluaran 

barang, menghitung barang dan membuat laporan pemasukan dan pengeluaran bulanan. 

Inventori adalah barang atau bahan yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Setiap 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pasti memiliki inventori, sehingga dengan 

adanya sistem inventori tentunya akan membantu mempermudah pekerjaan manusia. 

Salah satu teknologi yang menyangkut dengan sistem inventori dinamakan Point of sales 

(POS) yang merupakan teknologi yang mempermudah manusia untuk mengelola 

transaksi dan inventori. POS juga dapat mempermudah proses pemasukan barang dan 

pengeluaran barang. Selain itu, POS dapat mempermudah dikarenakan sistem ini dapat 

memberikan data yang lengkap dan akurat, sehingga dapat mengurangi human error yang 

biasanya terjadi saat penghitungan penjualan, pemasukan atau pengeluaran barang dan 

lain-lain. Karena POS dapat memberikan data yang lengkap dan akurat, data-data tersebut 

dapat digunakan untuk memprediksi dalam pengelolaan barang dan pengambilan 

keputusan dengan menggunakan metode autoregressive integrated moving average 

(ARIMA). 

Forecasting adalah sebuah proses kegiatan untuk memprakira atau memprediksi 

kejadian kedepanna berdasarkan data-data yang ada dari sebelumnya dalam kurun waktu 

tertentu. Dengan adanya forecasting, tentu akan mempermudah sebuah perusahaan untuk 

mengambil tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya dan tentunya akan membantu 

perusahaan untuk terus berkembang.  

Toko Bangunan Bintang Fajar merupakan toko yang menjual berbagai macam 

bahan bangunan yang berdiri sejak awal tahun 1995. Toko Bangunan ini menyediakan 

berbagai macam bahan bangunan dari semen, pasir, batu bata, besi, kayu balok dan 



 

2 
 

sebagainya dengan berbagai macam jenis dan kualitas yang berbeda. Sistem transaksi 

penjualan dan pembelian yang digunakan pada Toko Bangunan Bintang Fajar saat ini 

masih berupa pencatatan secara manual yaitu dengan menggunakan kertas atau nota, 

sehingga pemilik toko dan karyawan toko masih dapat mengalami kesulitan khususnya 

sewaktu transaksi dilakukan. Penyimpanan barang juga merupakan bagian yang penting 

bagi Toko Bangunan Bintang Fajar. Di dalam proses penyimpanan barang dan 

pengeluaran barang, juga dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan buku 

agenda, hal ini menyebabkan sistem pencatatan tidak terkoordinir dengan baik dan 

menghabiskan waktu yang cukup banyak. Untuk menentukan barang yang akan di 

restock kedepannya juga dilakukan secara manual yaitu dengan cara melihat secara 

langsung barang apa saja yang sudah hampir habis dan harus di stok ulang.  

Maka dari itu, diperlukan sistem informasi inventori pada Toko Bangunan 

Bintang Fajar, supaya dapat memudahkan pemilik dan pegawai toko untuk melakukan 

transaksi, melihat riwayat pembelian konsumen dan barang – barang yang masuk maupun 

keluar dapat terkoordinir dengan baik, akurat dan tidak menghabiskan waktu yang 

banyak.  

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana menerapkan sistem informasi inventori pada Toko Bangunan Bintang 

Fajar. 

2) Bagaimana mengembangkan sistem informasi inventori yang dapat menghasilkan 

suatu keputusan untuk meningkatkan performa Toko Bangunan Bintang Fajar 

dengan data yang tersedia. 

3) Bagaimana menerapkan metode forecasting dengan ARIMA untuk memprediksi 

berbagai aspek yang berkaitan dengan inventori berdasarkan data-data yang sudah 

ada pada masa lalu yang berguna untuk kedepannya dalam bentuk laporan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Adapun aplikasi ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Sistem hanya dapat digunakan oleh pemilik dan pegawai toko. 

2) Sistem ini hanya mengelola data barang – barang dan transaksi yang ada di Toko 

Bangunan Bintang Fajar. 
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3) Sistem ini hanya menunjukkan hasil laporan yang berisikan data yang sudah diolah 

dengan menggunakan tampilan grafik dan angka.  

4) Sistem ini tidak dapat terhubung langsung dengan sistem restock dengan supplier 

barang. 

5) Sistem ini tidak melayani retur atau pengembalian barang ke supplier yang telah 

dibeli oleh konsumen dikarenakan adanya kendala pada barang, contoh cat tembok 

yang dibeli terjadi kesalahan memilih warna tetapi sudah dibuka tidak dapat diretur 

kembali. 

6) Data inventori di update secara manual pada saat ada barang yang datang. 

7) Sistem tidak menangani pembayaran dan hutang piutang. 

1.4  Tujuan Penelitian 

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

tujuan sebagai berikut: 

1) Merancang dan mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu 

pemilik toko dan karyawan toko untuk melakukan transaksi dengan konsumen dan 

mendata barang – barang yang keluar dan masuk untuk membangun efektifitas yang 

baik. 

2) Mengembangkan sistem basis data aplikasi transaksi dan inventori untuk mengatur 

transaksi dengan konsumen dan mendata barang yang keluar dan masuk. 

3) Memberikan hasil analisis berdasarkan forecasting yang menggunakan metode 

ARIMA berupa laporan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan yang 

berdasarkan data yang telah ada dari masa lalu.  

1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap metode penelitian 

yang harus dilalui yaitu: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan 

referensi dari buku, journal, makalah, maupun situs-situs internet yang dapat 
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dipertanggung-jawabkan dan berkaitan dengan perancangan dan pengembangan 

aplikasi sistem informasi inventori pada Toko Bangunan Bintang Fajar. 

2) Analisis 

Analisis dilakukan dengan cara menganalisis laporan dan bon transaksi yang dimiliki 

oleh Toko Bangunan Bintang Fajar yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan 

untuk perancangan aplikasi sistem informasi inventori ini. 

3) Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara studi lapangan secara langsung di Toko Bangunan 

Bintang Fajar. Data yang didapat akan dikelola menjadi informasi untuk perancangan 

dan pengembangan sistem informasi inventori pada Toko Bangunan Bintang Fajar. 

4) Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pemilik Toko Bangunan Bintang Fajar untuk 

mengetahui hal – hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengatur kegiatan di 

dalam toko. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pegembangan sistem yang digunakan adalah metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dan Rapid Application Development (RAD). SDLC 

adalah proses penentuan bagaimana suatu sistem dapat mendukung kebutuhan bisnis, 

merancang sistem, mengembangkan sistem yang ditujukan untuk bisa digunakan 

penggunanya. Dalam pembangunan sistem menggunakan SDLC ada 4 tahap dasar yang 

harus dilakukan yaitu tahap perencanaan (Planning), analisis (Analysis), Perancangan 

(Design) dan implementasi (Implementation) [2]. Rapid Application Development 

(RAD) adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem dengan waktu yang 

singkat. RAD menggunakan metode iteratif dalam mengembangkan sistem dimana 

kerangka sistemnya mencakup fungsionalitas yang lengkap dari sistem, dihasilkan lalu 

dikembangkan seiring dengan kemajuan perkembangan sistem sesuai kebutuhan 

pengguna [3].  

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti mensajikan kerangka yang disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan secara singkat landasan teori apa saja yang akan digunakan dalam 

proses perancangan dan pembuatan aplikasi sistem informasi inventori ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab III membahas mengenai sistem Toko Bangunan Bintang Fajar saat ini dan kendala 

yang dihadapi dan gambaran sistem saat ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab IV ini membahas kelebihan dan kekurangan sistem saat ini dan juga menjelaskan 

tentang proses pengembangan sistem usulan, yang dimulai dari tahap planning yang 

terdiri dari identifikasi sistem dan analisis kelayakan sistem, tahap analysis untuk 

menganalisa kebutuhan pemilik toko serta menentukan performa dari sistem, tahap 

design digambarkan dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class 

diagram, dan tahap implementation yang bertujuan untuk perancagan dan pengembangan 

sistem dengan membuat database dan menerjemahkannya ke dalam kode program. 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab V membahas mengenai pelaksanaan pengujian dan rencana implementasi dari sistem 

usulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan mengenai pembuatan aplikasi yang baru dan 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya serta maintenance secara berkala pada 

sistem baru tersebut. 

 

 

 

 

 

  


