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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan manusia 

zaman sekarang. Karena teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia. 

Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, 

pangan, komputer, dan masih banyak lagi. Efektivitas dan efisiensi merupakan hal 

yang diinginkan semua orang. Dengan jarak yang jauh orang mengharapkan 

kemudahan dalam bertukar informasi sehingga jelajah internet dapat 

mempermudah hubungan antara satu tempat dengan tempat lain, baik untuk 

pertukaran informasi, ataupun hal lain yang bisa menggunakan hubungan internet.  

Teknologi Informasi diharapkan memberikan solusi bagi manusia sebagai alat 

bantu untuk pengolahan data sehingga menjadikan informasi lebih mudah 

diperoleh. Seiring perkembangan teknologi informasi maka aplikasi-aplikasi di 

bidang bisnis juga berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis.  

Sarang Snack adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan berbagai 

macam makanan ringan yang ada di Bangka Belitung. Sarang Snack 

mendistribusikan Snack-Snacknya ke Cafe, Toko, Warung makan dan lain-lain. 

Sistem pengolahan data yang terjadi masih menggunakan sistem manual atau 

pencatatan menggunakan buku sebagai media pengolahan datanya, sehingga sering 

menimbulkan kesulitan dalam pencarian data, seperti data barang masuk, data 

penjualan, data seller dan data transaksi yang terjadi. Saat ini Owner mengelola 

secara manual, dimana pemilik akan bergiliran mendatangi toko untuk memeriksa 

laporan persediaan barang dan keuangan. Sering juga Owner jika membutuhkan 

suatu barang harus mengecek satu persatu persediaan barang di seluruh toko mitra. 

Melihat dari masalah tersebut penulis bermaksud memanfaatkan 

perkembangan teknologi berbasis web untuk menyusun Skripsi ini dengan judul 

“SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG 

BERBASIS WEB PADA SARANG SNACK PANGKALPINANG”. 



 

2 
 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang dibuat penulis berdasarkan latarbelakang 

diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang aplikasi persediaan barang berbasis web agar dapat 

mempermudah Owner Sarang Snack? 

2. Bagaimana membuat suatu Sistem manajemen persedian barang menjadi 

lebih mudah terutama dalam hal pencarian data, stok barang dan 

pemesanan? 

 

1.3 Batasan Masalah   

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang maka batasan masalah 

pada penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini hanya membahas sistem manajemen persedian barang 

berbasis web pada Sarang Snack Pangkalpinang. 

2. Membahas laporan stok barang dan transaksi pada Sarang Snack tahun 

2020. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen persediaan barang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perancangan  sistem persediaan barang. 

 

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat menganalisa perancangan aplikasi sistem informasi manajemen 

persediaan barang berbasis Web pada Sarang Snack Pangkalpinang. 

2. Dapat merancang aplikasi yang dapat mempermudah owner dalam 

melakukan manajemen persediaan barang. 
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1.5 METODE PENELITAN 

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini dijabarkan pada poin 

berikut : 

1. Model pengembangan sistem informasi 

Model yang digunakan pada skripsi ini adalah model FAST (Framework for 

The Application of System Thinking).  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan model FAST 

adalah sebagai berikut : 

a. Definisi Lingkup (Scope Definition) 

b. Pengamatan  

c. Analisa Masukan 

d. Analisa Kebutuhan Kebutuhan 

e. Analisa Masukan 

f. Analisa Kebutuhan Kebutuhan 

g. Desain Logis (Logical Design) 

h. Analisis Keputusan (Descision Analysis) 

i. Desain Dan Integrasi Fisik (Physical Design) 

 

2. Metode penelitian pengembangan sistem 

Metode penelitan yang digunakan adalah berorientasi objek.  

a. OOA (Object Oriented Analysis) 

Analisis berorientasi obyek (OOA) melihat pada domain masalah, 

dengan tujuan untuk memproduksi sebuah model konseptual informasi 

yang ada di daerah yang sedang dianalisis. 

b. OOD (Object Oriented Design) 

Object Oriented Design pada penelitian ini digunakan untuk 

mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Dan OOD mengubah 

model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek 

memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih 

dan setiap non fungsional  teknologi atau lingkungan kendala. 
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c. Struktur Data/Fungsional 

Model berorientasi objek bermanfaat dalam memahami masalah, 

menyiapkan dokumentasi  serta perancangan program. Pada penelitian 

ini akan membuat perancangan database yang meliputi ERD (Entity 

Relationship Diagram), Relasi, Tabel dan Spesifikasi Basis data serta 

pada perancangan program akan dibuat Rancangan layar. 

 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Adapun tools yang digunakan dalam pengembangan sistem ini 

menggunakan Unified Modelling Languange (UML), yaitu : 

a. Activity Diagram 

 Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah 

proses, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, dan 

Activity diagram di buat berdasarkan sebuah atau beberapa use case 

pada use case diagram. 

b. Use Case Diagram 

 Diagram ini menggambarkan kumpulan   use case, actor dan hubungan 

antar use case. 

c. Package Diagram 

 Memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau 

dikelompokan ke dalam package. 

d. Class Diagram 

 Diagram ini menggambarkan obyek-obyek yang ada di sistem. 

e. Sequence Diagram 

 Diagram ini menggambarkan interaksi yang menjelaskan bagaimana 

pesan mengalir dari obyek ke obyek yang lainnya.  

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapum penulisan sistematika ini terdiri dari beberapa bab. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

  

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan maslah, metode penelitian, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  

BAB ini berisi Konsep dasar sistem, Konsep dasar 

informasi, Konsep dasar sistem informasi, Sistem 

informasi pengelolaan, analisa dan perancangan sistem 

dengan metodologi berorientasi objek, perangkat lunak 

yang digunakan, analisa berorientasi objek, use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, package 

diagram, perancangan berorientasi objek, XAMPP, SQL, 

dan Codeigniter. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

  BAB ini berisi bahan dan alat, model dan perancangan 

penelitian, langkah-langkah dalam penelitian, metode 

penelitian yang akan digunakan serta analisa hasil 

sementara dalam penelitian. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

  BAB ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian 

prosedur, analisa proses (Activity Diagram), analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, 

package diagram, use case diagram, dan deskripsi use 

case. Sedangkan rancangan sistem berisi tentang class 

diagram, Entitiy Relationship Diagram (ERD), dan 

spesifikasi basis data. Rancangan antar muka yang terdiri 

dari rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan 

dialog layar dan sequence diagram. 

BAB V  PENUTUP 

  BAB ini kesimpulan dari hasil analisa dan perancangan 

sistem serta saran yang dapat dilakukan untuk 
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menghasilkan sistem yang cepat, tepat, akurat dan 

optimal dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik. 

 

 


