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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 

1.1     Latar Belakang 

Inventory merupakan tempat penyimpanan produk-produk yang akan 

dijual. Dengan adanya inventory, toko dapat memantau juga berapa banyak barang 

yang dikeluarkan dalam satu hari sehingga memberikan informasi penting dalam 

bisnis. Namun, apabila inventory tersebut adalah multi-inventory, pertukaran 

informasi antar inventory sangat sulit karena pekerja disana harus bertatap muka 

untuk saling bertukar. Hal tersebut memakan waktu, dan informasi bisa saja tidak 

paling baru lagi. Maka dengan adanya internet, informasi terbaru dapat dilihat 

tanpa perlu bertatap muka lagi. Namun permasalahan utama dalam meningkatkan 

performa pada multi-inventory tersebut adalah bagaimana pencarian suatu barang 

dari ribuan barang yang ada menjadi lebih cepat dalam mencari data pada database. 

Penyimpanan ribuan data bisa memakan waktu serta memberikan beban komputasi. 

Namun pencarian terhadap sebuah data dari ribuan data tersebut dapat dipermudah 

dan lebih cepat, yaitu dengan menerapkan Guided Search.  

Guided Search adalah metode pencarian sebuah data yang dibantu secara 

visual pada sebuah target objek pada kumpulan objek yang sulit dibedakan. Jika 

terdapat sejumlah data yang sudah diurutkan pada sebuah tabel, akan memakan 

waktu untuk mencarikan satu data tersebut dari tabel tersebut. Dengan 

menggunakan Guided Search, pengguna dapat menemukan data yang ingin dicari 

tersebut. Cara menampilkannya beragam dan tidak terpaku pada satu jenis saja. 
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Contohnya adalah mencari sebuah kata dalam dokumen dengan program Microsoft 

Word, pengguna bisa melakukan pencarian dengan menggunakan fitur search dan 

memasukkan kata tersebut, maka kata yang dicari akan diberi highlight sehingga 

memudahkan pengguna untuk menemukan kata tersebut. Hal tersebut akan 

mengurangi waktu dibandingkan saat pengguna harus membaca secara perlahan 

untuk menemukan kata tersebut saja.  

Salah satu teknologi yang sedang digemari untuk dikembangkan oleh para 

developer adalah aplikasi berbasis web atau yang disebut mobile web app. Aplikasi 

ini mempermudah pengguna dalam mengakses internet ke situs web tertentu 

dengan smartphone, sehingga dapat dibawa kemana saja dan kapan saja untuk 

mengaksesnya. Dalam sistem multi-inventory tersebut, web app mempermudah 

pengguna dalam memberi atau menerima informasi jikalau masing-masing 

inventory sangat luas dan jumlah produk yang disimpan sangat banyak. Firebase 

merupakan salah satu tempat penyimpanan data (database) secara real-time untuk 

mengembangkan web app. Dengan memanfaatkan real-time database ini, 

informasi di tiap inventory akan terus diperbarui secara waktu sebenarnya. Maka 

keakuratan informasi terbaru lebih besar dibandingkan secara manual, lebih cepat 

dalam menerima informasi dan lebih efisien. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan 

ini mampu meningkatkan penjualan pada toko. 

 

1.2     Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan real-time database pada aplikasi 

berbasis web multi-inventory 

b. Bagaimana meningkatkan performa dalam kecepatan dan keakuratan 
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pada pencarian sistem inventory dengan menerapkan guided search 

 

1.3     Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah:  

1. Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

HTML, CSS, Javascript. 

2. Aplikasi dijalankan pada sistem operasi Windows 10 Pro Versi 1703 

3. Aplikasi yang dibangun tidak menyediakan fitur penjualan atau transaksi 

barang. 

4. Aplikasi yang dibangun ini menyediakan fitur real-time database serta 

penyimpanan data dalam cloud. 

5. Aplikasi ini memiliki 3 User’s role sesuai jabatan pada karyawan. 

6. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang memadai 

 
 

 

1.4     Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa dengan 

mengimplementasi real-time database antar inventory dan pengimplementasian 

guided search mampu meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam mengambil 

suatu barang, mengecek kuantitas barang serta memantau keluar-masuknya jumlah 

barang tiap inventory. Setelah aplikasi selesai dibuat, akan dilakukan pengujian 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam kecepatan dan akurasi 

sebelum dan sesudah menggunakan algoritma guided search. 

 



4 

 

 

1.5     Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1. Merancangkan rancangan dasar terhadap aplikasi berbasis web. 

2. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

berhubungan dengan manajemen multi-inventory, penggunaan Firebase, 

serta algoritma guided search. 

3. Melakukan pengumpulan data fisik terhadap multi-inventory yang ada. 

4. Membangun sebuah aplikasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi 

sistem multi-inventory. 

5. Melakukan pengujian aplikasi untuk menguji tingkat keberhasilan sistem 

dalam kecepatan dan akurasi pada sistem multi-inventory. 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan lima 

bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 
 

Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik 

yang dibahas pada tugas akhir. Dilanjutkan dengan rumusan dan 

batasan masalah topik, diikuti juga dengan tujuan dan metodologi 

yang digunakan. Pada akhir bab dijelaskan pula mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB II     LANDASAN TEORI 
 

Bab kedua menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir, yaitu mencakup teori tentang Web 

Application, Manajemen Gudang, Guided Search, Web 

Development Life Cycle, Firebase.  

 

BAB III    PERANCANGAN SISTEM 
 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem 

dari aplikasi yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi sistem pada 

multi-inventory dengan mengimplementasikan real-time database dan 

guided search menggunakan kerangka kerja Web Development Life Cycle. 

 

BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara penggunaan 

manajemen item dalam aplikasi. Hasil dari pengujian sistem juga 

dijelaskan pada bab ini.  

 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari rancangan aplikasi yang telah dilakukan serta 

saran untuk pengembangan lebih lanjut. 




