
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu perusahaan, 

dengan adanya sistem informasi maka organisasi atau perusahaan dapat menjamin 

kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Oleh karena itu 

keberadaan sistem informasi sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi perusahaan 

dalam menjalankan proses bisnisnya. Dengan berkembangnya sistem informasi 

saat ini, banyak sistem informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap 

sistem informasi secara cepat, relevan dan akurat. Sistem informasi adalah suatu 

sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang 

diperlukan (Jogiyanto : 2005) 

Sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang 

membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan. Dan 

dapat memecahkan masalah ketika melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 

Memahami teknologi dan dampaknya pada pengambilan keputusan merupakan 

suatu hal yang sangat penting artinya bagi manajemen yang baik. 

Donny’s store merupakan toko yang berdiri sekitar tahun 1997 di jalan 

proklamator raya, Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 

34163, Indonesia. Toko ini bergerak di bidang penjualan barang secara grosir 

seperti sepatu, sandal dan tas. Selain itu toko ini menjual barang secara eceran. 
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Toko donny’s belum dikenal secara luas oleh konsumen tetapi sudah memiliki 

banyak pelanggan yang terdapat dari berbagai tempat di wilayah lampung tengah 

seperti Bandar Agung, Sulsuban, Indolampung, Humas Jaya, Candi Rejo, Adijaya 

dll. Untuk mempromosikan barang masih dilakukan dari mulut ke mulut dan 

berjualan secara grosir keliling di wilayah lampung tengah yang dirasa masih 

kurang berhasil dalam menyampaikan informasi barang secara detail. Selain itu 

untuk transaksi penjualan donny’s store masih melakukan sistem direct sale yaitu 

pelanggan harus datang / mengunjungi langsung ke toko hal tersebut menjadi 

kendala dikarenakan pelanggan sering kecewa karena barang yang dicari tidak ada 

/ kosong.permasalahan lain seperti laporan nota penjualan dan riwayat transaksi 

masih dilakukan melalui pencaatan lewat buku besar yang tidak jarang ada data 

yang hilang serta persediaan stok data barang masih dilakukan pencatatan lewat 

buku yang sering melakukan kesalahan saat adanya pemasukan barang baru.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menyimpulkan 

keberadaan teknologi dan sistem informasi sangat penting bagi toko donny’s, 

penulis sangat tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut menjadi bahan 

penelitian yang diajukan untuk memenuhi penelitian skripsi. Dalam hal ini penulis 

memilih judul “ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMESANAN 

BARANG BERBASIS ONLINE PADA DONNY STORE”. 

1.2      Rumusan Masalah 

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

merumuskan permasalahan untuk membangun sistem yang baru dan terarah pada 

penelitian ini yaitu : 
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1. Bagaimana informasi mengenai produk dan informasi perusahaan bisa di 

dapat dengan mudah oleh pelanggan.  

2. Bagaimana membangun suatu sistem informasi manajemen pemesanan 

barang berbasis online pada toko donny’s di bandar jaya 

1.3 Batasan Masalah 

  Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut :  

1. Pada proses pembuatan sistem informasi hanya melakukan penelitian pada 

proses pemesanan barang sampai proses pengiriman barang. 

2. Sistem ini menyajikan informasi dan mengelola data pada bagian 

pengiriman, operasional kasir dan pemilik toko. 

3. Laporan yang dihasilkan berupa laporan pemesanan dan laporan 

pengiriman barang. 

4. Sistem ini hanya melayani pemesanan barang dan pengiriman wilayah 

lampung. 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi mengenai produk 

dan informasi toko donny’s. 

2. Membuat aplikasi pemesanan barang berbasis web pada donny’s store 

3. Dengan adanya sitem ini  semua riwayat transaksi dapat tersimpan dalam 

database. 
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4. Memudahkan pedagang pemesanan barang secara grosir tanpa harus 

datang ke toko tersebut.  

1.5     Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis dapat menyelesaikan tugas  akhir skripsi 

2. Bagi perusahaan dapat meningkatkan kinerja dalam memonitoring 

pemesanan barang dan pembuatan laporan pemesanan barang. 

3. Bagi Pelanggan mendapatkan informasi produk dan grosir dengan mudah. 

4. Bagi Perguruan Tinggi dapat mengetahui bagaimana Sistem Informasi 

manajemen pemesanan barang berbasis online pada donny’s store 


