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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Toko Bumi Laskar Pelangi adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

menyediakan penjualan buku anak sekolah, baju seragam sekolah, alat tulis 

sekolah, bazar buku, buku paketan anak TK Paud. Toko Bumi Laskar Pelangi juga 

menyelenggarakan atau mengadakan lomba, event-event, paket wisuda TK Paud, 

workshop, seminar, fun cooking, parenting, hingga menerima layanan pemesanan 

untuk pengadaan barang edukasi. Toko Bumi Laskar Pelangi dirintis oleh Bapak 

Haryadie Hambari sejak tanggal 26 Juni 2009 hingga saat ini. Toko Bumi Laskar 

Pelangi beralamat di Jl.K.H Abdul Hamid Masjid Jamik Pangkalpinang. 

Pada Toko Bumi Laskar Pelangi pengadaan barang edukasi merupakan suatu 

informasi yang dibuat untuk mengetahui jumlah data barang edukasi yang ada. 

Disamping itu penggunaan  pengadaan barang edukasi diharapkan agar mengurangi 

resiko hilangnya atau pencurian terhadap pengadaan barang edukasi tersebut. Lalu 

informasi yang dibutuhkan harus akurat dan dapat digunakan sehingga dapat 

memberikan nilai lebih bagi pengguna informasi tersebut. Selain itu pelayanan 

pemesanan dan penjualan juga memiliki katalog itu sendiri yang berhubungan 

dengan kasir di Toko Bumi Laskar Pelangi pun belum terotomatisasi. Pelayanan 

pemesanan dan pembayaran di bagian kasir berhubungan erat dengan pengadaan 

barang edukasi yang akan berpengaruh dalam pengadaan barang yang akan diisi. 

Kendala yang dialami dalam pengadaan barang edukasi tidak mengetahui 

informasi stok barang edukasi yang telah habis dikarenakan karena sistem masih 

dilakukan secara manual. Lalu dengan pelayanan pemesanannya hanya melalui 

Whatsapp saja atau pun langsung datang ketoko, jika sedang ramai maka proses 

pencatatan data pemesanan dan pembayaran bahkan terlewatkan dan bahkan tidak 

tercatat sama sekali. Begitupun dengan proses pemesanan yang status 

pembayarannya juga masih DP 50%, cash, pelunasan jika barang sudah ada serta 
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sisa pembayarannya juga yang masih dilakukan secara manual. Hal ini cukup 

menyulitkan pemilik toko untuk melakukan pengecekan data dan kasir yang 

bertugas juga harus mengecek stok barang satu persatu perbarang untuk dilihat stok 

barangnya untuk memesan kembali barang edukasi yang sudah habis. 

Dari masalah yang terjadi pada pengadaan barang edukasi dan pelayanan 

pemesanan dan pembayaran di Toko Bumi Laskar Pelangi maka penulis akan 

berfokus pada upaya untuk membangun sistem informasi stok barang edukasi 

berbasis web yang dapat mengelola proses tersebut dengan cepat, aman, dan 

terotomatisasi kemudian dapat tersimpan dengan rapi. Metode Rapid Application 

Development (RAD) dipilih karena kebutuhan pengembangan sistem yang 

mempercepat waktu serta biaya. Metode pengembangan sistem ini juga 

membutuhkan waktu yang singkat antara 30-90 hari berdasarkan masalah, proses 

bisnis, dan kebutuhan sistem. Dalam hal ini penulis akan membuat judul “SISTEM 

INFORMASI PENGADAAN BARANG EDUKASI DI TOKO BUMI LASKAR 

PELANGI PANGKALPINANG BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN 

METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi menghasilkan laporan pengadaan barang 

edukasi pada Toko Bumi Laskar Pelangi Pangkalpinang yang berbasis 

website ? 

2. Bagaimana sistem informasi menghasilkan laporan pembayaran, serta status 

pembayarannya ?  

3. Bagaimana sistem informasi dapat mencatat, menyimpan dan mengelola 

data stok barang edukasi ? 

4. Bagaimana sistem informasi dapat mengetahui proses pemesanan ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah tersebut antara lain : 

1. Sistem informasi ini membahas tentang proses pengadaan barang edukasi  

2. Sistem informasi ini hanya membahas tentang pelayanan pemesanan  

3. Sistem informasi ini digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola 

data stok barang edukasi 

4. Sistem informasi membahas laporan stok barang dan transaksi pada Toko 

Bumi Laskar Pelangi 

5. Sistem informasi tidak akan membahas mengenai tentang jasa pengiriman 

di Toko Bumi Laskar Pelangi 

6. Sistem informasi tidak akan membahas mengenai tentang laporan keuangan 

 

 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penulisan ini adalah : 

1. Membangun sistem informasi berbasis website untuk pengadaan barang 

edukasi  

2. Merancang dan menganalisis suatu sistem pengadaan barang di Toko Bumi 

Laskar Pelangi 

3. Memudahkan stok barang edukasi di Toko Bumi Laskar Pelangi yang dapat 

mengelola dan menyimpan data stok barang dengan cepat, tepat, dan aman  

 

1.4.2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai salah satu solusi untuk menyempurnakan sistem informasi di Toko 

Bumi Laskar Pelangi 

2. Sistem berbasis web akan memudahkan mengelola stok barang 

edukasi,transaksi dan pembayaran  

3. Dapat menganalisa perancangan aplikasi sistem informasi pengadaan 

barang berbasis web di Toko Bumi Laskar Pelangi 



 

4 
 

4. Untuk menambah pengetahuan tentang menganalisis dan merancang suatu 

sistem pengadaan barang 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalama penulisan 

laporan skripsi ini dalam penyusunan laporan skripsi ini terdapat sistematika. 

BAB I   PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori tinjauan 

pustaka teori- teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail Landasan Teori dapat berupa 

definisi atau model yang langsung berkaitan dengan berupa 

definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang tools (komponen) yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penulisan penelitian. Metodologi 

Penelitian yang digunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) dengan model penelitian berbasis web. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang 

dibuat berdasarkan analisa penelitian di Toko Bumi Laskar 

Pelangi Pangkalpinang yang menjelaskan tentang informasi 

tempat riset, analisa sistem, analisa kebutuhan, perancangan 

sistem berjalan, rancangan basis data, rancangan layar 

program. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 


