
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam melakukan segala 

aktivitas kerja yang mencangkup pada semua bidang. Teknologi yang semakin 

lama semakin berkembang akan membawa perubahan yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia dalam dunia informasi dan teknologi. Salah satu contoh yang 

digunakan untuk pembangunan teknologi informasi adalah penggunaan komputer 

untuk penyimpanan data secara otomatis, dengan adanya komputer sebagai media 

sarana kerja akan dapat membantu dalam meningkatkan aktifitas kerja dan 

kualitas kinerjanya.  

Toko Akbar yang beralamat di jalan Rukti Basuki Rumbia Lampung 

Tengah adalah toko yang menjual barang-barang elektronik yang berada di 

Rumbia. Toko akbar memiliki 2 karyawan yang melayani pengunjung untuk 

membeli suatu barang yang dijualnya. Permasalahan yang terjadi pada Toko 

Akbar adalah dalam sistem penjualan yang ada di toko tersebut, karyawan harus 

memeriksa keberadaan barang yang dibeli oleh pelanggan jika informasi stok 

tidak tersedia. Selain itu karyawan  harus mencatat transaksi penjualan kedalam 

buku transaksi penjualan setelah membuatkan nota. Hal tersebut akan 

menyulitkan karyawan karena membutuhkan waktu yang lama dalam pencatatan 

transaksi penjualan barang, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam 

pencatatannya. Dalam pembuatan laporan juga membutuhkan waktu yang lama. 
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Pada dasarnya, banyak hal yang dapat kita lakukan lebih mudah jika kita 

menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuat data warehouse 

sebagai salah satu alternative bagi perusahaan sebagai struktur penyimpanan data 

yang juga dapat memperbaiki pengolahan dan penggalian data, terutama dalam 

membangun sebuah pola hubungan antar data dan mengetahui informasi penting 

yang tersembunyi di dalam database. Dengan sistem yang dibangun diharapkan 

pemilik toko dapat dengan mudah untuk mengontrol data dan dalam pengambilan 

keputusan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memilih judul: 

“Perancangan dan Implementasi Data Warehouse untuk Sistem Penjualan 

Pada Toko Akbar”. 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang data warehouse untuk sistem penjualan elektronik 

pada Toko Akbar? 

2. Bagaimana mengimplementasikan data warehouse untuk sistem penjualan 

elektronik pada Toko Akbar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu  mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :  

1. Membuat rancangan data warehouse sebuah sistem untuk membantu proses 

penjualan elektronik pada Toko Akbar. 
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2. Aplikasi yang dibangun diharapkan dapat membantu memudahkan 

karyawan dalam mengelola data transaksi penjualan pada Toko Akbar. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem penjualan elektronik pada Toko 

Akbar tidak pada pengadaan barangnya. 

2. Sistem ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

borland  delphi 7.0 dengan basis data MySQL. 

3. Sistem ini mengolah data penjualan yang menghasilkan informasi penjualan 

elektronik pada Toko Akbar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti dapat menganalisis suatu permasalahan pada sistem  

yang lama, sehingga peneliti mengembangkan sistem yang baru dapat 

berguna bagi karyawan yang menggunakan. 

2. Manfaat bagi perusahaan memberikan kemudahan bagian karyawan dalam 

proses pengolahan data transaksi penjualan dan dalam pembuatan laporan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

yang diteliti dalam penelitian ini pada setiap bab. Adapun sistematika penulisan 

ini adalah, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan informasi secara umum yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan 

pustaka dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori yang menjelaskan pengertian dan 

teori-teori yang  ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang objek penelitian, alat penelitian, metode 

pengumpulan data, analisis sistem, dan perancangan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi  tentang  kajian  dan  pembahasan  yang  berupa  implementasi program, 

pengujian program, serta evaluasi sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




