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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama ini banyak sistem informasi penjualan toko buku yang masih 

dilakukan secara manual dan belum otomatis, terutama dengan memanfaatkan 

penjualan yang dilakukan secara manual dengan mendokumentasikan barang 

yang terjual, stok barang, dan menghitung harga secara manual oleh personel. 

Cara seperti ini seringkali menimbulkan kendala dalam proses penyimpanan 

data berupa kertas-kertas pencatatan manual yang mudah hilang. 

Toko Buku Anggie adalah toko buku yang menjual segala macam 

keperluan sekolah, kantor, seragam, mainan anak, boneka-boneka kain dengan 

harga grosir dan eceran. Berbagai macam barang yang disediakan, kemudahan 

berbelanja, harga yang relatif terjangkau, dan fleksibilitas untuk memilih 

produk sendiri tanpa dilayani membuat Toko Buku Anggie sangat populer di 

kalangan masyarakat umum dan tempat kerja. Semakin lengkap barang yang 

dipasok, semakin banyak pilihan barang yang dibeli konsumen berdasarkan 

permintaannya. 

Masyarakat yang berbelanja di Toko Buku Anggie tidak hanya berasal 

dari masyarakat sekitar, melainkan dari perkantoran-perkantoran dan penduduk 

yang jauh maupun dekat dari Toko Anggie sehingga semakin meningkatnya 

transaksi maka pihak toko kesulitan dalam proses pengolahan data, stok dan 

transaksi. Dengan meningkatnya pengolahan data dan transaksi maka 

menimbulkan keterlambatan stok barang yang habis terjual dan laporan 

keuangan yang kurang rapi. Hal ini menyebabkan bagian gudang kesulitan 

mengambil keputusan untuk menyediakan barang yang habis di Toko Buku 

Anggie. 

Berdasarkan masalah diatas penulis akan membuat sebuah penelitian 

yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan dan Stok Barang di Toko Buku 

Anggie Cibubur Berbasis Website “. Aplikasi tersebut diharapkan dapat 

membantu Toko Buku Anggie untuk mengetahui penjualan dan stok barang 

yang lebih teratur dan terkomputerisasi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang efektifnya transaksi dan laporan barang dikarenakan semakin 

meningkatnya jumlah transaksi pembelian. 

2. Laporan data stok barang yang terlambat membuat bagian gudang lambat 

dalam memesan barang yang akan dipesan karena laku terjual. 

3. Lambatnya bagian gudang memesan barang, membuat barang tidak tersedia 

dan tidak terjadi transaksi. 

4. Laporan keuangan yang sering hilang karena masih menggunakan 

pendataan manual, sehingga data bisa saja rusak maupun hilang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka dapat 

dibuat rumusan masalah, bagaimana cara merancang suatu sistem informasi 

transaksi penjualan pembelian dan stok barang pada Toko Buku Anggie 

berbasis Website yang meliputi laporan penjualan, pembelian, dan stok barang. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah sistem informasi penjualan dan stok barang ini adalah 

memfokuskan pada pengolahan data transaksi penjualan, pembelian serta stok 

barang pada Toko Buku Anggie. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari permasalahan diatas 

untuk: 

1. Menghasilkan suatu sistem yang dapat mengetahui informasi ketersediaan 

stok barang toko. 

2. Mempermudah proses transaksi penjualan dan stok barang dalam mengecek 

serta pembuatan laporan barang. 

3. Menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat di akses secara online, dan 

dapat menyimpan data transaksi secara aman guna menghindari kehilangan 

ataupun kerusakan pada data. 
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4. Menghasilkan suatu sistem informasi penjualan yang memberikan 

informasi laporan penjualan serta stok barang di Toko Buku Anggie 

Cibubur. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini:  

1. Dapat mempermudah proses transaksi baik penjualan, pembelian, maupun 

stok barang sehari-hari di Toko Buku Anggie. 

2. Untuk membantu mengelola pendataan transaksi Toko Buku Anggie pada 

penjualan barang, pembelian barang, pencatatan stok barang serta laporan 

keuangan agar lebih terkomputerisasi. 

3. Untuk mempermudah dalam membantu laporan penjualan, pembelian dan 

stok barang. 

1.7 Luaran yang diharapkan 

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang menyimpan data 

barang pejualan dan pembelian berbasis Websiteite di Toko Buku Anggie 

Cibubur, sehingga dapat digunakan dan memudahkan admin serta pegawai 

untuk melihat dan menyimpan data barang. 

1.8 Sistematika Penulisan  

Secara teknis, Tugas Akhir ini dipisahkan menjadi beberapa bab, dan 

setiap bab dibagi menjadi sub-bab, dimana bagian-bagian tersebut saling 

berhubungan satu sama lain, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN merupakan penguraian latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Menjelaskan landasan teori yang berisi 

teori dari permasalahan yang akan diangkat, dan juga landasan teori dari 

sistem aplikasi komputer yang digunakan penulis dalam membuat sistem 

informasi penjualan dan stok barang di Toko Buku Anggie Cibubur berbasis 

Website. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Berisikan tentang metode 

penelitian yang digunakan dalam merancang laporan tugas akhir dari tahap 

pembuatan hingga tahap penyusunan laporan tugas akhir. 

4. BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN menjelaskan analisa sistem 

yang sedang berjalan dan rancangan sistem yang akan diusulkan. 

5. BAB V PENUTUP berisi kesimpulan yang didapat selama pembuatan 

laporan tugas akhir serta saran-saran yang akan menjadi masukan bagi 

penulis dan perkembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


