
Bowo Prasetyo Ramadani, 2021 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA ANEKA BARU FURNITURE 

UPN VETERAN JAKARTA, Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi di terapkan buat menolong aktivitas olahan informasi, menunjang 

operasional tiap hari serta lainya. Pemanfaatan teknologi bagaikan sesuatu 

perlengkapan yang bisa mencerna informasi sehingga permintaan hendak benda 

yang dipesan bisa diproses tanpa mengecek persediaan benda serta bila  benda 

habiss hingga keingginan hendak di proses ke produksi. 

Aneka Baru merupakan industri yang bekerja di bidang penjualan semacam 

perdagangan lemari, sofa, meja serta lain- lain dengan mutu yang baik. Tetapi 

dalam penerapan perdagangan di Aneka Baru yang wajib tiba langsung ke Aneka 

Baru ataupun via telepon buat melaksanakan transaksi jual beli, sehingga proses 

negosiasi berjalan lelet. Proses serta penyimpanan informasi penjualan benda di 

Aneka Baru Furniture dilakuakan dengan metode mencatat di buku pemesanan 

furniture, setelah itu ditaruh di bagian arsip, menjadikan pencarian informasi 

pemesanan memakan waktu yang lama. Penerapan penjualan di Aneka Baru pula 

masih belum efisien, sebab belum terdapatnya arsip informasi persediaan benda, 

sehingga kurang terkendali benda apa saja yang sudah dijual serta yang masih ada.  

Dengan merumuskan pemecahan untuk kasus seperti disebutkan diatas, 

penulis menganjurkan suatu sistem yang bisa di buat media penjualan furniture dari 

Aneka Baru lewat media internet serta bisa menaruh serta sediakan memproses 

informasi pemesanan pelanggan supaya lebih efektif dan mempercepat hasil 

laporan untuk owner 

Hal ini menjadi latar belakang yang penulis sajikan dalam skripsi ini yang 

berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Aneka 

Baru Furniture”. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut  

a. Penerapan penjualan di Aneka Baru Furniture wajib tiba langsung ke 

Aneka Baru Furniture ataupun via telepon buat melaksanakan negosiasi 

jual beli, sehingga proses negosiasi berjalan lelet. 

b. Cara serta menyimpanan informasi perdagangan di Aneka Baru dicoba 

menggunakan metode mencatat pada kertas pemesanan ,setelah itu 

ditaruh di sesi arsip, menciptakan pemeriksaan informasi pemesanaan 

memakan waktu yang lama. 

c. Penerapan perdagangan di Aneka Baru pula tengah belum efisien, sebab 

belum terdapatnya arsip informasi persediaan benda, sehingga kurang 

terkendali benda apa cuma yang sudah dijual serta yang tengah ada. 

Bersumber pada penjelasan dari identifikasi di atas penyusunan merumuskan 

sebagian rumusan permasalahan antara lain: 

a. Bagaimana cara membuat sistem penjualan berjalan lebih cepat? 

b. Bagaimana cara membuat sistem pencarian data pemesanan 

menjadi lebih cepat? 

c. Bagaimana membuat sistem persediaan barang yang dapat mengontrol 

barang apa saja yang terjual dan masih tersedia? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang meliputi: 

a. Fokus pada sistem penjualan barang saja dan juga sistem laporan 

penjualan ke pihak owner. 

b. Data yang diolah dalam aplikasi ini adalah data barang penjualan. 

c. Tidak membahas laporan pembukuan seperti pembukuan akuntansi. 

d. Tidak membahas mengenai keamanan jaringan dan keamanan data. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Cocok dengan kasus yang terdapat hingga tujuan dilaksanakan riset ini 

merupakan: 
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Membangun sistem data penjualan di toko Aneka Baru Furniture, buat 

menolong manajemen industri dalam sediakan, mencerna informasi penjualan 

produk serta memesatkan hasil laporan penjualan buat pemilik. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari pembuatan skripsi ini pada Aneka 

Baru Furniture, yaitu: 

a. Bisa meningkatkan Toko dalam tingkatkan mutu pengolahan penjualan 

pada toko aneka baru furniture, paling utama pada sistem penjualan 

b. Berikan kemudahan serta kenyamanan dalam bertransaksi antara Toko 

serta customer di Toko Aneka Baru Furniture. 

 

1.6. Metode Penelitian 

a. Observasi, pengamatan serta pencatatan secara sistematik terhadap unsur- 

faktor yang nampak analitis sesuatu indikasi ataupun tanda- tanda analitis 

objek riset. 

b. Wawancaran, tata cara pengambilan informasi dengan metode 

menanyakan suatu kepada seorang responden, dengan bertatap muka. 

c. Riset kepustakaan, metode pengumpulan informasi atas mengadakan riset 

penelaahan terhadap buku- buku, literatur- literatur, catatan- catatan, serta 

laporan- laporan yang terdapat ikatan dengan permasalahan yang 

dipecahkan. 

 

1.7. Luaran Sistem yang Diharapkan 

Yang diharapkan dari riset ini merupakan berbentuk sistem data penjualan 

furniture yang bisa tingkatkan energi jual Aneka Baru dengan menanggulangi 

negosiasi pemesanan serta persediaan di Aneka Baru. 

 

1.8. Sistem Penulisan 

Dalam penataan, penulis menyajikan sistematika penyusunan dengan jelas 

sehingga mempermudah pembaca dalam menekuni serta menguasai isinya. Berikut 

merupakan sistematika penyusunan skripsi yang dibagi bagaikan selanjtnya: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum yang meliputi: Latar Belakang, 

Identifikasi dan Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Luaran Sistem yang Diharpkan, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan teori, 

konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai referensi dalam 

penulisan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran objek penelitian, analisa sistem 

berjalan, analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan 

sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang sudah diterapkan pada bab-bab 

sebelumnya, hasil pemecahan masalah yang diperoleh dari penyusunan 

skripsi ini, serta beberapa saran perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 


