
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

        Pengolahan penjualan toko serba ada (toserba) yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari 

sangat membutuhkan ketelitian. Dimana penghitungan tidak hanya berapa besarnya omset dalam 

sehari tetapi juga terkait dengan penyetokkan barang. Banyaknya aneka barang yang dijual 

menjadi kesulitan tersendiri terhadap penyetokan barang, penjual harus mengingat dengan persis 

barang apa saja yang sudah habis terjual. 

        Toko Dea adalah salah satu toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, dan memiliki 

kesulitan seperti yang telah diuraikan di atas. Dalam penyetokan barang toko Dea langsung 

membelinya ke toko grosir yang lebih besar. Berbagai macam barang yang habis diingat dan 

dicatat secara manual proses ini memakan waktu yang cukup banyak bahkan tak jarang ada 

beberapa barang yang terlewat, apalagi untuk barang dengan etiket yang sama namun jenisnya 

berbeda, seperti pakaian anak-anak misalnya, dalam satu kategori umur saja memiliki bermacam-

macam jenis pakaian. 

      Agar mempermudah pencatatan barang yang habis dan stok barang yang akan dibeli maka 

dibutuhkan aplikasi yang dapat menggantikan pencatatan manual karena data yang terkait 

penyetokan barang akan tersimpan pada database. Dengan tersimpannya dalam database maka 

akan mempermudah melihat barang mana yang stoknya habis dan harus dibeli.  

Aplikasi berbasis web saat ini sangat umum digunakan karena memiliki banyak kelebihan 

seperti mudah dipahami, dan interface yang menarik. Banyak cara dalam membanguan sebuah 



aplikasi web salah satunya menggunakan Framework CodeIgniter ataupun pengkodean secara 

native. Pada aplikasi persediaan yang akan dibuat pada Toko Dea yaitu menggunakan Framework 

CodeIgniter, tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah dalam pembuatan aplikasi 

karena Framework CodeIgniter mudah untuk dipahami dan mudah untuk dikembangkan sebagai 

aplikasi berbasis web. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam Framework CodeIgniter yaitu 

PHP dan menggunakan konsep MVC (Model, View, dan Controller). Berdasarkan masalah yang 

di temukan di toko Dea, maka penelitian akan merancang aplikasi “Inventory Management System 

Toserba Dengan Menggunakan Php Dan Framework Codeigniter” 

1.2 Rumusan Masalah 

Sistem informasi inventory adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengetahui kondisi 

persediaan barang suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalah yang diambil adalah: ”Bagaimana membuat sistem informasi inventory 

untuk membantu memperoleh informasi persediaan barang pada Toko Dea 

Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

    1. Bagaimana menganalisis ketersediaan stok barang di toko Dea? 

      2. Bagaimana merancang aplikasi inventorymanagement system Toserba dengan                  

menggunakan php dan framework codeigniter di toko Dea? 

3. Bagaimana owner dapat dengan cepat mengatasi masalah stok barang yang    kadang masih 

salah 

    4. Bagaimana owner Toko Dea dapat dengan cepat menyediakan lagi stok barang yang telah 

berkurang.  



1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu: 

1. Membahas produk  pakaian usia balita dibawah umur (10 tahun). 

2. Terdapat dashboard terdiri dari persentase keuntungan, ukuran, jenis, motif, pelanggan, 

supplier dan lain-lainnya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

       1.   Menganalisis ketersedian stok barang di toko Dea. 

       2. Merancang aplikasi inventory management system Toserba dengan menggunakan php dan 

framework codeigniter  di toko Dea. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain: 

       1.  Dapat membantu toko dalam mengelola data persediaan barang. 

       2. Dapat mempercepat proses pencatatan barang yang harus dibeli oleh pelanggan. 

       3.  Meminimalisir kesalahan melihat stok barang yang telah berkurang. 

       4.  Melihat persantase keuntungan. 

       5.  Realisasi stok/keuntungan. 

1.6  Metode Pengumpulan Data 



Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan 

laporan praktek kerja lapangan dan pembahasan masalah selama melaksanakan penelitian di toko 

Dea, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Wawancara (Interview) 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pemilik 

toko sehingga dapat mengetahui mekanisme dan hal-hal yang berhubungan dengan inventori 

barang. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi penjualan di Toko Dea 

kebutuhan konsumen dan persediaan barang yang ada ataupun yang habis dan dapat diatasi 

dengan baik. 

 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membaca 

dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan penjualan stok barang serta 

kebutuhan yang diperlukan untuk perancangan sistem. 

 

4.  Study Pustaka 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 



tahunan, ensiklopedia,dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik 

lainnya. 

17. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan ini, maka sistem 

penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan tentanglatar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penyusunan tugas akhir, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan Teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci, berupa 

definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau permasalahan 

yang sedang diteliti. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang pengertian aplikasi, 

pengertian perancangan, transaksi penjualan, pengertian basis data, pengertian MySQL, 

pengertian php dan codeigniter, pengertian-pengertian lain dan metode pengembangan 

sistem. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di kasus 

yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, 

analisis solusinya, analisi kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan 



sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian  

masalah sistem yang lama dengan membuat rancangan sistem yang baru di usulkan 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berupa Implementasi Sistem yang dirancang oleh penulis dan Membahas tentang desain 

Sistem. 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada  Bab IV dan saran dari 

hasil penemuan penyusun selama melaksanakan penelitian tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 




