
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Perkembangan sistem informasi merupakan komponen penting dalam 

membantu kinerja perusahaan atau organisasi. Pengolahan data dan informasi 

yang diperoleh secara cepat, tepat, dan efisien akan sangat bermanfaat bagi 

setiap perusahaan yang menggunakannya. Membangun sistem informasi bukan 

sekedar mengotomatisasikan sebagian proses secara rutin dilakukan, melainkan 

menciptakan suatu alur informasi yang baru secara sistematis dan terintegrasi 

disusun menjadi sebuah sistem yang terpadu, lebih mudah dan lebih memilih 

kegunaan untuk melaksanakan berbagai aktifitas dengan lebih akurat, 

berkualitas dan tepat waktu (Kumaladewi, 2015). Dengan menggunakan 

teknologi informasi dapat membantu mempermudah dalam melakukan suatu 

pekerjaan seperti pengolahan data barang masuk dan keluar dari gudang. 

Web merupakan salah satu aplikasi untuk mengelola data online 

terutama pada bidang pendidikan. Rekayasa Web (Web Engineering) yaitu 

suatu model rekayasa perangkat yang digunakan untuk pengembangan 

aplikasi-aplikasi berbasis web. Sedangkan menurut Pressman (2005) 

mengatakan bahwa rekayasa web adalah suatu proses yang digunakan untuk 

membuat aplikasi web yang berkualitas tinggi. Rekayasa web tidak sama persis 

dengan RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) tetapi rekayasa web memiliki konsep 



 
 

dan prinsip mendasar dari rekayasa perangkat lunak. Pada proses rekayasa web 

lebih ditekankan pada aktifitas teknis data manajemen yang hampir sama.
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Perangkat lunak (software) adalah program komputer yang terasosiasi 

dengan dokumentasi perangkat seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, 

dan cara penggunaan (user manual). Sebuah program komputer tanpa 

terasosiasi dengan dokumentasinya maka belum dapat disebut perangkat lunak 

(software). Sebuah perangkat lunak juga sering disebut dengan sistem 

perangkat lunak. Sistem berarti kumpulan komponen yang saling terkait dan 

mempunyai satu tujuan yang ingin dicapai.  

Rekayasa perangkat lunak (software engineering) merupakan 

pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan 

tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi yang dipercaya 

dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Perangkat lunak banyak dibuat 

dan pada akhirnya sering tidak digunakan karena tidak memenuhi kebutuhan 

pelanggan atau bahkan karena masalah non-teknis seperti keengganan pemakai 

perangkat lunak (user) untuk mengubah cara kerja dari manual ke otomatis, 

atau ketidakmampuan user menggunakan komputer. Ada suatu hal tambahan 

dalam rekayasa perangkat lunak yang berbasis web pada tahap desainnya yaitu 

bagaimana menentukan alir halaman web Rosa A.S dan M. Salahuddin (2013). 

Toko Buku Amanah merupakan sebuah pertokoan yang bergerak 

dibidang jual beli buku baru dan bekas. Toko Buku Amanah merupakan 

cabang dari Toko Buku Top yang merangkap sebagai gudang penyimpanan 

barang. Toko Buku Amanah beralamatkan dijalan Raden Intan Komplek 

pertokoan Ramayana Ruko Pasar Bawah Blok B nomor 05 Tanjung Karang 

Bandar Lampung. Hingga saat ini Toko Buku Amanah memiliki karyawan 
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sebanyak dua orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola semua 

proses bisnis yang terjadi pada Toko Buku Amanah. 

Pada proses pencatatan stok barang pada gudang Toko Buku Amanah 

saat ini hanya melihat dari daftar faktur barang saja, sehingga dapat dikatakan 

bahwa Toko Buku Amanah belum memiliki pencatatan stok barang dalam 

bentuk apapun. Akibatnya terjadi beberapa masalah yang ditimbulkan seperti 

data yang tidak relevan dan resiko kehilangan data stok persediaan yang dapat 

mempengaruhi proses bisnis yang berjalan pada Toko Buku Amanah. 

Dengan demikian diperlukan adanya suatu sistem untuk 

mengendalikan pengelolaan data persediaan stok barang pada gudang Toko 

Buku Amanah sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Aplikasi 

pengolahan data berbasis web menjadi salah satu alternatif yang cukup handal 

untuk dijadikan solusi dalam pemecahan masalah ini. Berdasarkan uraian 

diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Administrasi Buku Masuk dan Keluar dengan Metode Web Engineering 

Secara Digital Studi Kasus : Toko Buku Amanah Bandar Lampung.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem untuk menyimpan data 

persediaan stok barang pada gudang Toko Buku Amanah? 

2. Bagaimana hasil pengujian dari sistem persediaan barang yang 

dikembangkan? 



5 
 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini merupakan batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Sistem ini digunakan untuk melakukan penyimpanan data 

persediaan barang yang masuk dan keluar setiap harinya pada 

gudang Toko Buku Amanah. 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi persediaan barang yang 

berada di dalam gudang dan dapat memberikan laporan 

persediaan stok serta laporan surat pemesanan barang. 

3. Sistem ini tidak meliputi transaksi penjualan pada pelanggan. 

4. Sistem ini tidak meliputi transaksi pengembalian (retur) barang 

terhadap konsumen. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi untuk Toko Buku 

Amanah agar dapat mempermudah proses pengecekkan data 

buku. 

2. Membangun sistem yang dapat melakukan penyimpanan data 

stok buku pada gudang, sehingga dapat membantu 

mempermudah proses bisnis dalam transaksi jual beli. 

3. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengajukan 

surat pemesanan barang kepada penerbit. 

4. Membangun sistem yang dapat mengelola data buku secara 

akurat dan terstruktur. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sistem ini diharapkan dapat membantu Toko Buku Amanah 

dalam melakukan pengecekan barang yang masih tersedia pada 

gudang. 

2. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah bagian gudang 

untuk menyimpan data secara akurat dan mempermudah 

pencarian buku sesuai permintaan pelanggan sehingga waktu 

yang digunakan lebih efisien dan meningkatkan pelayanan yang 

lebih baik. 

3. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan data yang 

tidak sesuai dengan barang fisik yang tersedia di dalam gudang. 

4. Sistem ini diharapkan dapat menekan resiko manipulasi data dan 

kesalahan dalam pemesanan buku pada penerbit.
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