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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam 

penyebaran informasi, dengan adanya sistem informasi maka akan mendukung 

proses pembuatan keputusan yang lebih tepat. Dalam mendapatkan informasi, 

maka diperlukan suatu sistem yang berkualitas. Karena kemajuan teknologi 

informasi pada saat ini, sangat cepat dan berpengaruh besar terhadap kegiatan 

masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis harus dipacu 

untuk menggunakan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Manusia 

maupun perusahaan harus melakukan sesuatu yang sesuai agar dapat bersaing. 

Kemajuan teknologi informasi menuntut segala sesuatu pekerjaan manusia yang 

masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju 

pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditingkatkan lagi 

menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut dapat 

membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan 

secara manual.  

Toko Merry Cosmetics merupakan salah satu toko kecantikan yang menjual 

berbagai macam produk kecantikan mulai dari pembersih muka, masker muka, 

perawatan tubuh, perawatan rambut, make-up, toner, cream wajah dengan 

berbagai nama produk dari yang harga lumayan mahal sampai yang ramah 

dikantong, dan lain-lain sebagainya. Selama ini untuk transaksi penjualan, toko 

kecantikan Merry Cosmetics masih menggunakan sistem manual., yaitu proses 

penjualan barang biasanya masih ditulis pada nota dan kemudian direkap pada 

buku penjualan. Untuk mengetahui stok barang yang ada digudang harus 

dilakukan pengecekan secara satu-satu dan kemudian baru dicatat di buku. Hal ini 

tentu saja dapat memakan waktu yang cukup lama, apabila dilakukan pembuatan 

laporan untuk melihat informasi transaksi per hari, per minggu bahkan per bulan, 

demikian juga apabila pelanggan ingin membeli barang, maka pihak toko 
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terkadang melakukan pengecekan stock barang secara langsung ke gudang. 

Karena system yang ada sekarang dapat memperlambat pekerjaan, maka penulis 

merasa perlu untuk dibuatkan sistem informasi untuk toko kecantikan Merry 

Cosmetics. Sistem informasi dibuat adalah berbasis website dengan tujuan agar 

dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Diharapkan dengan 

system informasi berbasis website ini maka proses pendataan penjualan, 

pengecekan ketersediaan barang digudang sudah dapat dilakukan secara otomatis. 

Selain itu diharapkan juga sistem informasi dapat meningkatkan kinerja toko 

kecantikan Merry Cosmetic. Berkaitan dengan latar belakang pada tugas akhir ini, 

penelitian difokuskan hanya pada masalah teknologi informasi yang dapat 

memberikan dukungan terhadap kelancaran usaha penjualan barang yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan atau usaha bisnis yang diberi judul “Rancangan 

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Barang dan Penjualan Pada 

Merry Cosmetic Berbasis Web Dengan Model FAST ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

1) Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi management 

data barang dan penjualan pada Merry Cosmetics.  

2) Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengelolaan data penjualan  dan stock 

barang dimana pencatatan data masih dilakukan secara manual. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup penelitian :  

1. Sistem Informasi ini dapat menampilkan informasi mengenai data-data 

barang seperti stok barang, dan penjualan barang. 

2. Mendata pembayaran secara tunai. 

 

Penelitian ini tidak membahas :  

1. Sistem Informasi ini tidak membahas mengenai retur pembelian dan retur 

penjualan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat model sistem informasi penjualan berbasis web.  

2. Menerapkan rancangan sistem informasi management data barang dan 

penjualan pada toko kecantikan Merry Cosmetics untuk dapat meningkatkan 

penjualan. 

3. Memudahkan pekerjaan para karyawan dalam pengelolaan data penjualan dan 

barang. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian penulis bagi kedalam beberapa bagian, yaitu :  

1. Bagi Penulis  

Sebagai penerapan dari teori dan praktikum mata kuliah yang telah dipelajari 

selama mengikuti pendidikan di jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi 

Informasi di Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang Palembang 

dengan membuat sistem informasi management data barang dan penjualan barang 

pada toko kecantikan Merry Cosmetics.  

2. Bagi Perusahaan  

1) Sistem informasi management data barang dan penjualan barang ini 

diharapkan dapat mempermudah proses transaksi penjualan yang 

dilakukan sehari-hari.  

2) Sistem informasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai stock barang (inventori) yang ada di gudang.  

3) Sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan 

penjualan. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan  

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan 

gambaran yang singkat, mudah dimengerti dan juga jelas sesuai dengan ruang 

lingkup yang dibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini terdiri 

dari 5 bab sebagai berikut :  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku, e-book, 

jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi yang berkaitan dengan 

judul, model dan metode yang digunakan serta beberapa teori pendukung yang 

sesuai dengan topik penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode pendekatan yang digunakan, model dan metode 

penelitian, dan juga alat bantu (tools) pengembangan sistem yang digunakan 

untuk penelitian (alat bantu dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

 

BAB IV PEMBAHASAN  

Berisi tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, tugas dan wewenang, 

analisa sistem, rancangan sistem serta rancangan antar muka.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran dari pembahasan. 

 


