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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

 
Perkembangan dunia informasi dan teknologi sekarang ini sudah sangat 

pesat. Dimana perkembangan teknologi informasi tersebut diikuti juga dengan 

persaingan bisnis yang terus berkembang. Dalam dunia bisnis pun sudah banyak 

perusahaan yang memanfaatkan teknologi komputer.   Memiliki informasi saja 

tidak cukup untuk mengatasi persaingan yang semakin berat, diperlukan 

kemampuan untuk memanfaatkan dengan baik dan secara cepat sehingga dapat 

digunakan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan 

perkembangan komputer saat ini, maka komputer dapat digunakan sebagai 

penyedia pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. 

Sistem  penjualan  dan  pembelian merupakan bagian  yang penting 

dalam kegiatan utama pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. 

Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan berpengaruh pada tingkat 

penerimaan pendapatan perusahaan, sedangkan sistem pembelian barang 

memberikan informasi penerimaan barang yang diperoleh dari supplier. Oleh 

karena itu perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan 

penjualan serta pembelian dengan menerapkan sistem yang memadai, sehingga 

proses penjualan dan pembelian dapat dikelola dengan baik.  

Salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan barang 

elektronik yaitu Toko Anugerah Elektronik yang selama ini masih menemukan 

beberapa masalah ditiap bagian yang terkait, bagian gudang proses pengecekan 

masih dilakukan dengan cara manual, bagian kasir proses transaksi penjualan 
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masih dilakukan dengan mencatat secara manual, dan belum adanya penyajian 

laporan pada pimpinan tentang laporan penjualan dan laporan stok barang yang 

tersaji dengan baik.  

Terkait pada beberapa masalah utama tersebut dapat di uraikan berdasarkan 

tiap bagian yang terkait, yaitu adanya masalah pada bagian gudang pada proses 

pengolahan manajemen barang yang masih manual yang dapat menimbulkan 

tingkat akurasi data yang rendah karena harus mengecek satu per satu data barang 

yang masuk dan keluar dari gudang, serta adanya kemungkinan terjadinya 

kecurangan terhadap karyawan yang memanipulasi data stok barang sehingga 

dapat merugikan perusahaan. Bagian kasir pada proses transaksi dilakukan 

dengan mencatat ke dalam nota – nota, banyaknya arsip nota seperti nota 

penjualan, retur penjualan dan retur pembelian belum terdokumentasi dengan 

baik, maka kemungkinan akan kehilangan data menjadi lebih tinggi. Selain itu 

cara transaksi dengan menulis ke nota dapat mengakibatkan pelayanan kepada 

pelanggan menjadi lebih lambat.  

Berdasarkan uraian di atas Toko Anugerah Elektronik membutuhkan sebuah 

sistem yang tidak hanya mengawasi dan mengelola segala macam kegiatan 

operasional di setiap bagian terkait, namun membutuhkan sebuah sistem yang 

mengintegrasikan kebutuhan–kebutuhan informasi di setiap bagian terkait yang 

diharapkan dapat meningkatan kinerja perusahaan dalam dalam proses penjualan 

dan pembelian. 
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Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 

Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: Toko Anugerah Elektronik)” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana rancangan dan implementasi sistem yang dapat menyajikan 

informasi bagi tiap bagian yang terkait dengan sistem penjualan 

internal perusahaan? 

2. Bagaimana evaluasi terhadap hasil pengujian sistem   informasi   

manajemen  penjualan berbasis Web? 

1.3.  Batasan Masalah 

 
Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Pada proses pembuatan sistem informasi hanya melakukan penelitian 

pada proses pembelian barang sampai penjualan barang elektronik. 

2. Sistem ini menyajikan informasi dan mengelola data pada lini 

operasional gudang, lini operasional kasir dan pimpinan. 
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3. Laporan yang dihasilkan berupa laporan pembelian,laporan retur 

pembelian,laporan penerimaan barang,laporan kartu persediaan, 

laporan penjualan, laporan retur penjualan dan laporan penerimaan 

kas. 

4. Proses penjualan barang tidak dilakukan secara online. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Merancang dan  membangun sistem yang dapat menyajikan informasi 

lengkap dan akurat bagi tiap bagian terkait dalam sistem penjualan pada 

internal perusahaan. 

2.    Mengimplementasikan serta mengevaluasi dan menguji sistem 

informasi   manajemen penjualan berbasis Web 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

 
1. Sistem informasi manajemen penjualan memudahkan penyebaran 

informasi ditiap bagian terkait karena berbasis Web. 

2. Setiap  transaksi  dapat  diketahui  atau  dapat  dilihat  tiap  bagian  

sehingga memudahkan untuk proses penjualan dan pembelian barang. 


