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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komputer semakin berkembang dengan cepat, 

tidak hanya di lingkungan kaum pelajar tapi juga kaum non pelajar serta 

perusahaan-perusahaan, Hal ini di sebabkan karena kebutuhan manusia akan 

informasi yang akurat dan cepat. Sejalan dengan majunya teknologi sekarang ini, 

maka perusahaan meningkatkan aktivitas dengan menggunakan alat bantu yang 

lebih efisien yaitu komputer. 

 CV.Chandra Karya Lestari berdiri pada tahun 25 – 04 – 2011, berdirinya 

CV ini didasarkan guna memenuhi kebutuhan layanan jasa dalam pembelian dan 

penjualan Furniture serta meningkatkan jasa layanan kenyamanan kepada mereka 

yang membutuhkan. 

 CV.Chandra Karya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

furniture. Sisten Informasi pada CV.Chandra Karya Lestari masih menggunakan 

sistem manual, dimana setiap harinya dilakukan pembukuan yang dibuat untuk 

menyimpan data-data penjualan. Oleh sebab itu kebutuhan informasi bagi 

(pelanggan,pegawai dan pemimpin) tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga 

pada akhirnya menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan sulit untuk tercapai. 
oleh sebab itu saya tertarik untuk membuat suatu pengembangan sistem informasi 

pada bidang pengolahan data penjualan furniture yang tadinya masih 

menggunakan manual menjadi sebuah sistem, karena saya melihat bahwa pada 

bidang usaha ini banyak diminati dan dijalankan. Hal inilah yang menyebabkan 

saya mengambil judul pada “Pengembangan Sistem Informasi Penjualan 

Furniture Berbasis Website Menggunakan Model Fast Pada CV.Chandra 

Karya Lestari “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas latar belakang ,permasalahan yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mempercepat perolehan informasi transaksi penjualan yang 

terjadi dalam setiap periode? 

2. Bagaimana merancang dan membangun program aplikasi sistem 

informasi penjualan ? 

3. Bagaimana sistem yang dirancang mampu mengolah transaksi penjualan 

dengan baik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah: 

1. tidak membahas mengenai proses pengiriman barang sampai ke 

pelanggan. 

2. Sistem ini hanya mencangkup laporan transaksi penjualan  

3. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

Database MYSQL. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Dengan merancang suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga 

mampu mengolah data transaksi penjualan dengan baik. 

2. Dengan adanya sistem informasi ini dapat mempermudah user dalam 

pengolahan data penjualan pada CV. Chandra karya Lestari. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini untuk mencapai tujuannya digunakan 

beberapa metode penelitian yang mendukung yaitu : 

1. Model Pengembangan Fast ( Framework For Application Of System 

Thinking ). 

Model pengembangan Fast ( Framework For Application Of System 

Thinking) merupakan model pengembangan sistem secara berurutan 

yaitu melalui tahapan penyelidikan awal, analisis masalah, analisis 

kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, konstruksi, pelaksanaan, 

operasi, dan tahap dukungan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sub tahapan analisa sistem dan desain sistem. 

2. Metode Berorientasi Objek. 

Metode berorientasi objek merupakan metode yang dimana 

didalamnya terdapat class object, method, dan atribut yang berkaitan 

dengan sistem informasi yang akan dibuat pada CV. Chandra Karya 

Lestari. 

3. Tools. 

Alat bantu yang digunakan adalah alat Tools Unifed (UML) yang 

terdiri dari beberapa diagram dan komponen guna membantu dalam 

menganalisa dan merancang sistem yaitu : Activity Diagram, Package 

Diagram, Use Case Diagram, Squence Diagram, Class Diagram, dan 

Deployment. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam beberapa 

bab, masing-masing bab akan di dirincikan masalah-masalahnya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Landasan teori akan membahas tentang teori yang mendukung pembuatan aplikasi 

web sebagai Sistem Informasi penjualan di CV. Chandra Karya Lestari, beserta 

penjelasan software yang akan digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menerangkan penganalisaan masalah dan merancang sistem ,model 

pengembangan sistem informasi, metode penelitian pengembangan sistem, alat 

bantu pengembangan sistem.  

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian disertai dengan 

struktur organisasi, tugas wewenang, dan pembahasan berisi analisa proses bisnis, 

identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram sistem usulan, deskripsi use case, 

rancangan masukan, rancangan keluaran, erd, transformasi, LRS, tabel, spesifikasi 

basis data, class diagram, sequence diagram, deployment diagram(khusus 

untuntuk implementasi web dan mobile), rancangan layar dan tampilan layar 

(hasil implementasi dengan bahasa pemograman 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah disusun. 

 


