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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan teknologi ini, keberadaan teknologi 

informasi sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Mengingat 

perkembangan teknologi informasi yang hadir dalam berbagai aspek 

keseharian manusia, disiplin ilmu ini dapat ditemukan di berbagai bidang 

seperti pendidikan, kesehatan, agricultural, dll. Hal tersebut menjadi acuan 

yang memungkinkan pengimplementasian teknologi informasi secara 

maksimal untuk mempermudah pekerjaan atau suatu kegiatan ke arah yang 

lebih efektif dan efisien. Maka dari itu teknologi informasi sudah menjadi 

sarana penting bagi masyarakat, perusahaan-perusahaan negeri maupun 

swasta, dalam skala kecil sampai besar, dan salah satunya yaitu UMKM. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan teknologi informasi 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

khususnya pada UMKM. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, 

dibutuhkan peningkatan kemampuan dan pemahaman kecerdasan 

teknologi dan daya kreatif inovatif. Keberadaan UMKM di Indonesia 

menjadi sangat kompetitif diiringi pesatnya perkembangan teknologi saat 

ini karena teknologi menjadi faktor penting dalam persaingan bisnis. 

Mudahnya akses ke internet dengan smartphone yang sudah terjangkau 

oleh banyak orang mendorong pengusaha untuk memberikan layanan jasa 

ataupun penawaran produk yang lebih baik dari pada kompetitor lain 

kepada konsumen. Bagi pengusaha sendiri, teknologi dapat mengurangi 

biaya tenaga kerja dalam kondisi tertentu dan membantu memaksimalkan 

kinerja sehingga lebih efisien. Teknologi informasi yang semakin canggih 

memungkinkan sebuah bisnis untuk ditransformasi ke arah digital untuk 

dapat menyesuaikan proses bisnis ke sistem berbasis web, aplikasi, atau 
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sistem POS dengan alat bantu tertentu sesuai dengan spesifikasi dan 

kebutuhan. 

Toko Pelangi Toys merupakan toko yang menjual mainan anak-anak 

dan aksesoris wanita. Pada umumnya, Toko Pelangi Toys lebih 

mengutamakan pelanggan yang membeli barang untuk dijual kembali atau 

disebut pedagang. Saat ini Toko Pelangi Toys masih menggunakan cara 

manual, terutama di bagian pendataan barang di gudang, penjualan dan 

pencatatan invoice. 

Sebagian pelanggan yang berlokasi di luar kota lebih sering 

bertransaksi melalui telepon karena tidak ingin menghabiskan biaya atau 

tidak memiliki waktu untuk datang ke toko. Namun, pelanggan sering 

terabaikan ketika mencoba untuk menghubungi pihak toko, karena 

karyawan sangat sibuk dan tidak bisa melayani panggilan pelanggan yang 

ingin berbelanja melalui telepon. 

Pendataan barang ke gudang belum ada sampai sekarang, di mana 

barang yang sudah dibeli dari vendor hanya diberikan label harga jual pada 

produk tanpa penyimpanan informasi yang jelas, akibatnya jika ada 

karyawan baru yang ingin mengambil barang, lokasi penempatan barang 

sulit ditemukan. Stok barang tidak ter-data dengan baik yang 

mengakibatkan jumlah stock barang saat ini tidak diketahui secara jelas. 

Pencatatan invoice juga masih manual menggunakan kertas bon, 

alhasil timbul beberapa masalah seperti; tidak ada pertinggal untuk kedua 

pihak untuk dijadikan sebagai alat bukti pelunasan dan penanggung jawab 

transaksi pelanggan, jika terjadi kelalaian oleh pihak toko yang merugikan 

bagi kedua pihak seperti harga jual yang diberikan ternyata tidak benar 

atau sudah berubah. 

Berdasarkan masalah yang dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk 

membuat skripsi berjudul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENJUALAN BERBASIS WEB PADA TOKO PELANGI TOYS”. 

 

  



3 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berikut ditentukan rumusan masalah yang berhubungan pada 

masalah Pelangi Toys Store: 

1. Bagaimana membuat website yang dapat membantu menjual barang 

mainan dan aksesories wanita, mengontrol stok barang, dan 

penyimpanan data transaksi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis masalah pada sistem 

yang sedang berjalan dan merancang sistem informasi penjualan berbasis 

web yang dapat membantu proses bisnis pada Toko Pelangi Toys. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti dan Akademis  

Sebagai referensi bagi toko atau perusahaan yang memiliki proses 

bisnis yang sama dan ingin membuat sistem informasi untuk usahanya. 

2. Bagi Toko 

Sebagai alat untuk mempermudah proses bisnis toko dan membantu 

mempermudah pendataan informasi barang, mempermudah pencarian 

dan penyimpanan data transaksi penjualan. 

3. Bagi Pelanggan 

Sebagai alat untuk mempermudah pemesanan barang tanpa harus 

datang ke toko secara langsung. 

4. Bagi Penulis 

Sebagai kesempatan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama di perkuliahan terhadap masalah yang terjadi pada proses bisnis 

di toko. 
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1.5. Ruang Lingkup 

Berikut dijabarkan batasan pokok permasalahan dan pembahasan 

skripsi ini: 

1. Sistem yang dirancang hanya mencakup bagian update data barang, 

invoice penjualan, tracking status orderan, verifikasi pembayaran. 

2. Status pelunasan invoice dilakukan secara manual dengan bukti 

pembayaran yang dikirim oleh pembeli ke sistem, yang berarti tidak 

menggunakan validasi otomatis seperti situs E-Commerce. 

3. Pembuatan sistem berbasis website menggunakan bahasa 

pemrograman PHP Laravel dan perancangan basis data dengan 

menggunakan MariaDB. Metode yang digunakan dalam perancangan 

sistem ini yaitu Waterfall. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Berikut urutan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan 

penelitian ini: 

1. Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan data untuk perancangan 

ini sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Pengumpulan data yang bersumber dari kumpulan karya ilmiah 

yang berkaitan dengan judul skripsi seperti studi literatur, jurnal, 

dan lain-lain sebagai referensi yang berhubungan dengan sistem 

yang akan dikembangkan penulis.  

b. Studi Lapangan 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancara 

terhadap pemilik toko atau koresponden. Dalam wawancara ini, 

informasi yang didapatkan berkaitan dengan proses bisnis pada 

toko dan kriteria website yang berhubungan dengan 

pengembangan sistem informasi. 

2. Analisis 
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Tahap ini dilakukan untuk menganalisis sistem yang sedang berjalan 

berserta memahami apa yang menjadi masalah pada sistem melalui 

hasil wawancara untuk ditentukan sebagai judul penelitian. Proses ini 

meliputi analisis kebutuhan proses, analisis, kebutuhan database, 

analisis kebutuhan antarmuka beserta pemodelan Use Case Diagram, 

Class Diagram, Sequence diagram dan State Machine Diagram. 

3. Perancangan 

Tahap ini dilakukan setelah memahami permasalahan pada sistem 

yang sedang berjalan. Dalam tahapan ini, penulis mendeskripsikan 

sistem mengikuti karakteristik proses bisnis dan kebutuhan pengguna. 

Perancangan ini meliputi perancangan desain struktur database dan 

antarmuka. 

4. Penulisan Program 

Setelah tahap perancangan dilakukan, maka tahapan selanjutnya yaitu 

penulisan program mengikuti perancangan sistem yang telah dibuat. 

Program yang dibuat adalah berbasis Web maka bahasa yang 

digunakan dalam penulisan program ini yaitu PHP dan struktur data 

MariaDB. 

5. Pengujian 

Tahap pengujian akan dilakukan setelah menyelesaikan program. 

Hasil program yang sudah dibangun kemudian diuji menggunakan 

metode Blackbox Testing untuk mengetahui apakah program tersebut 

sudah mencukupi kebutuhan pengguna dan berjalan sesuai tujuan 

dibangunnya program. 

6. Laporan Penelitian 

Pada tahapan ini, penulis membuat laporan hasil penelitian berupa 

skripsi. Penulis menyimpulkan hasil dari pembahasan dan evaluasi 

yang telah dilakukan terhadap sistem informasi yang dirancang. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terbagi menjadi lima struktur sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan dari skripsi ini. 

BAB 2: LANDASAN TEORI 

 Bab landasan teori berisi tentang teori-teori umum dan khusus untuk 

digunakan sebagai landasan dasar untuk mendukung pemecahan masalah 

dan laporan penelitian pada skripsi ini. 

BAB 3: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab analisa dan perancangan sistem berisi tentang analisa kebutuhan 

sistem dan pemodelan diagram yang digunakan untuk menjabarkan 

gambaran umum sistem secara jelas dan terperinci. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang persyaratan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan system beserta 

penjelasan mengenai cara kerja sistem. 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penulis terhadap sistem yang 

dirancang dan memberikan saran bagi pengembangan lanjutan yang dapat 

dilakukan kepada sistem. 

 

 


