
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penjualan merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan setiap

harinya, dan menjadi faktor penting atau sasaran utama bagi suatu perusahaan.

Majunya suatu perusahaan dilihat dari besar atau kecilnya laba perusahaan

tersebut. Penjualan adalah total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas

barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun

penjualan secara kredit (Hery : 2009). Salah satu yang melakukan transaksi

penjualan yaitu toko Karunia dimana toko Karunia melakukan penjualan secara

tunai dan kredit. Hotel, Catering dan Warung Makan adalah sasaran  utama pada

toko Karunia.

Karunia merupakan Toko yang menjual beragam macam kue dan

makanan, mulai dari kue kering dan kue basah yang berada di Jl. Sam Ratulangi

No. 32, Gang Anggrek 2, Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Toko Karunia menerima pesanan seperti Roti, Bolu, Kue Ulang Tahun, Kue

Pernikahan, Snack Box dan masih banyak yang lainnya. Karunia memiliki tiga

cabang, dengan tiga cabang tersebut sudah banyak yang menjadi langganan tetap

untuk bekerja sama, pelanggan tersebut antara lain hotel POP, hotel Horison, hotel

Citihub, Waroeng Diggers, Kopi Oey dan tidak hanya itu saja toko Karunia juga

sering mendapat pesanan untuk acara hajatan ataupun pesanan untuk saat hari-hari

raya.

Transaksi penjualan yang dilakukan di Toko Karunia yang sedang

berjalan saat ini yaitu masih menggunakan  nota tiga rangkap, rangkap pertama

diberikan kepada pelanggan, rangkap kedua karyawan, dan rangkap ketiga
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pimpinan. Jika pelanggan memesan di toko secara langsung dan membayar uang

mukanya langsung maka karyawan hanya menuliskan di nota uang muka yang

dibayar oleh pelanggan tersebut dan jika pelanggan melunasinya maka di nota

tersebut ditulis oleh karyawan lunas. Dalam pembuatan laporannya baik itu

laporan harian maupun buku kas penjualan masih ditulis dalam kertas atau buku,

dan dalam menstok kue untuk toko tersebut maka karyawan menelpon ke pusat

untuk diantarkan pesanannya tersebut. Untuk  pelanggan yang sudah bekerja sama

tidak dibuatkan laporan penjualannya dan transaksi pembayarannya yang

dilakukan per 30 hari karyawan hanya membawa nota penjualan saja. Untuk

pelanggan yang memesan produk, mereka tidak melihat produk yang akan dipesan

tetapi bertanya lewat telpon atau melihat daftar produk di brosur.

Toko Karunia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan proses

transaksi penjualan yang masih menggunakan nota rangkap tiga dan proses

laporan penjualan membutuhkan kertas dan penumpukan berkas, dan tidak ada

laporan penjualan untuk pelanggan yang memesan atau pelanggan yang sudah

bekerja sama, hanya berdasarkan nota penjualan. Tidak adanya Delivery Order

dan  faktur penjualan jika pelanggan tetap tersebut memesan untuk diantarkan

ketempat tujuan, tidak ada retur penjualan, sulitnya pada proses pencarian data

apabila pelanggan kehilangan nota pembelian, maka karyawan akan mencari

berkas nota rangkap pertama yang dipesan pelanggan tersebut, dan untuk

melakukan pemesanannya melalui telpon. Sulitnya pimpinan untuk mengetahui

laporan piutang pelanggan setiap saat.

Solusi  yang disarankan untuk Toko Karunia dari permasalahan tersebut

yaitu merancang sistem informasi transaksi penjualan yang membantu dalam
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menjalankan aktivitas penjualan, pemesanan produk melalui mobile web, mendata

stok produk, menyediakan Delivery Order, menyediakan faktur penjualan, invoice

pelunasan, menyediakan laporan mengenai data penjualan, menyediakan laporan

piutang penjualan dan laporan penerimaan kas. Software yang digunakan untuk

pembuatan sistem ini yaitu Aplikasi Adobe Dreamweaver CS5, bahasa

pemrograman PHP, dan database MySQL.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk

merancang aplikasi penjualan berbasis web, sehingga penelitian ini berjudul

“Aplikasi Penjualan Pada Toko Karunia Berbasis Web”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari uraian latar belakang diatas

antara lain :

1. Bagaimana merancang aplikasi penjualan pada Toko Karunia berbasis

web agar mempermudahkan karyawan dalam melakukan transaksi?

2. Bagaimana mengimplementasi aplikasi penjualan pada Toko Karunia

berbasis web agar pimpinan dapat melihat laporan penjualan, laporan

piutang dan laporan kas setiap saat?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yaitu aplikasi yang akan

dibangun hanya aplikasi penjualan berbasis web.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Membangun aplikasi penjualan berbasis web yang nantinya diharapkan

dapat membantu proses kegiatan transaksi pada toko karunia

2. Membangun aplikasi penjualan berbasis web yang dapat dipergunakan

pimpinan untuk dapat melihat laporan setiap saat.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi peneliti hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai

sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan disiplin ilmu yang

diperoleh dibangku kuliah khususnya mengenai transaksi penjualan.

2. Bagi Perusahaan

menciptakan sistem informasi yang berbentuk aplikasi web sebagai

media bantu untuk dapat memberikan informasi kepada Pimpinan

mengenai kegiatan penjualan tersebut dan dapat meringankan pekerjaan

karyawan dalam pembuatan laporan.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat menambahkan dan memberikan informasi atau teori tentang

aplikasi berbasis web penjualan.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mendapatkan gambaran umum secara singkat

laporan ini, maka sistem penulisan laporan ini sebagai berikut :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka pembahasan penelitian

tedahulu, landasan teori yang mendukukung penelitian atau objek penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian menjelaskan tentang kerangka penelitian,

tahapan penelitian, kerangka pengujian.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis

kelayakan, perancangan berupa rancangan proses bisnis, rancangan akses data,

rancangan antar muka pengguna.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil program sistem yang telah dianalisis dan didesain

secara rinci, selanjutnya sistem dapat diimplementasikan (diterapkan) serta

dilakukan pengujian sistem.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran yang

digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


