BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Di era sekarang sangat mudah mengakses berbagai macam informasi.

Dengan sangat mudahnya mengakses informasi merubah pula budaya, salah
satunya jual-beli. Yang dulunya bertransaksi secara langsung sekarang dengna
media elektronik atau disebut dengan e-commerce cukup di rumah dengan media
internet. Toko atau lapak yang ada sekarang bukan memiliki lapak secara fisik,
tetepi juga memiliki lapak atau toko online. Terlebih lagi dengan adanya
kemajuan teknologi, mendorong para pemilik toko atau lapak menggunakan
media promosi yang lebih efisien, aktif, dan interaktif. Salah satunya membuat
media website tokonya. Sistem yang dijalankan toko online satu dengan lainnya
tidak semuanya sama terlebih dalam sistem pemesanan atau proses bisnisnya,
karena sebagai pengembangan penawaran ke pelanggan. Sehingga pelanggan
memilih toko online mana yang terbaik. Contoh lainnya pemilik toko
menggunakan media promosi website marketplace, dengna menawarkan barang
dagangannya di website tersebut.
Toko Pangestu Busana terletak di daerah Pati, menjual aneka produk
pakaian, sepatu dan aksesoris. Letak yang jauh dari pusat kota memiliki kendala
pada tranportasi, konsumen yang akan berkunjung kesulitan untuk datang ke sana.
Di Toko Pangestu Busana sistem yang dijalankan masih manual, dari aktivitas
pelaporan stok barang sampai media promosi. Faktor ini yang mejadi latar
belakang pembuatan sistem informasi yang bisa mengelola inventory dan
penjualan di Toko Pangestu Busana. Nantinya toko bisa bisa dilakukan dengan
sistem penjualan online. Sehingga jika toko nantinya memiliki website ke
depannya dapat memiliki order atau pesanan yang lebih meluas, salah satunya
dengna mengembangkan jaringan bisnis toko secara meluas agar bisa
memperbanyak pesanan yang datang. Selian itu, sistem yang dibuat harus ada fitur
untuk menata administrasi yang simpel, data pelaporan akan tertata rapi dan
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memudahkan pemilik toko untuk melihat dan mengelola pelaporan secara baik
dan bagus.
Sistem pelaporan inventaris barang bisa terkomputasi dan lebih efisien.
Kemudian juga sistem penjualan barang bersifat online, bisa memudahkan dlaam
menawarkan ke konsumen atau pelanggan.

1.2

Perumusan Masalah
Dari penjabaran yang diambil dari latar belakang, dapat merumuskan,

sebagai berikut:
1. Bagaimana Cara untuk meningkatkan penjualan Di Toko Pangestu
Busana dengan hardirnya media online berupa website.
2. Mengapa diperlukan sistem inventory dan penjualan di Toko Pangestu
Busana.

1.3

Pembatasan Masalah
Sistem yang dibangun memerlukan batasan – batasan masalah agar

pembahasan memiliki tujuan yang lebih spesifik dan dapat menghasilkan sistem
yang efisien. Berikut merupakan batasan – batasan masalah :
1.

Sistem di buat dengan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai format
databasenya.

2.

1.4

Informasi yang dihasilkan berupa laporan transaksi barang, dan inventory.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari pembahasan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai :

1.

Merancang dan membangun sistem penjualan dan inventory

2.

Menghasilkan sistem yang dapat memudahkan dalam pendataan penjualan
dan inventory

1.5

Manfaat Tugas Akhir
Manfaat yang diharapkan dalam sistem Inventory dan Penjualan berbasis

web ini adalah :
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1.

Mempermudah dalam pendataan penjualan dan inventory

2.

Mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian via online

Pencapaian yang dirasakan pembuatan tugas akhir SISTEM INFORMASI
INVENTORY DAN PENJUALAN DI TOKO PANGESTU BUSANA ini adalah
memudahkan dan memanajemeni toko untuk usaha bisnis di Toko Pangestu
Busana bisa berkembang

1.6

Sistematika Penulisan
Tugas Akhir dengan cara sistematis akan mempermudah penulis serta

pembara mempergunakan dan mempelajari laporan ini, sistematika tugas akhir ini
seperti yang terpapar di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab pertama menjelaskan bagaimana penulis memiliki latar belakang
untuk membuat tugas akhir ini dari latar belakang sampai tujuan mengerjakan
tugas akhir ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Landasan teori yang digunakan untuk menunjang analisa masalah dijelaskan
pada bab ini, berisi berbagai sebagai acuan untuk menyusun tugas akhir.

BAB III PERANCANGAN SISTEM
Langkah-langkah perancangan dan pembuatan akan dijelaskan Pada bab ini,
diantaranya mengenai deskripsi Sistem yang dibuat, pengembangan pada sistem,
analisa pembuatan sistem, dan disain dari sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini akan membahas proses pembuatan dari program serta dalam
tampilan antar muka pada sistem website yang dibuat dan tahap pengujian sistem.
Terdapat penjelasan setiap menu dan gambaran dari sistem yang sudah selesai.

4

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat kesimpulan dan saran pada bab ini, yang menjelasakan mengenai
pengembangan ke depan dari sistem yang dibuat.

