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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Toko Srik Ajha memulai usahanya pada 03 April 2003. Toko Srik Ajha adalah  

sebuah toko yang bergerak dalam bidang penjualan sembako. Toko Srik Ajha 

beralamat di jln. Batin Tikal, Simpang Rimba. Toko Srik Ajha menjual berbagai 

macam barang seperti beras, gula, kopi, minyak kelapa, garam,mie instan,sabun, 

rokok, pasta gigi, sikat gigi, snak dan masih banyak lagi. 

Toko Srik Ajha masih konvensional dengan melakukan pengecekan stok 

barang secara satu persatu di dalam toko. Toko Srik Ajha belum memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pengolahan stok barang seperti proses pengecekan stok 

barang, proses penjualan barang dan proses pemesenan kepada supplier.  

Masalah lain yang juga muncul pada saat melakukan pengisian barang yaitu 

tidak memiliki catatan stok barang sehingga pegawai harus melakukan pengecekan  

satu persatu barang di dalam tokonya yang menyebabkan  pegawai kesulitan dalam 

proses pengecekan stok barang di dalam toko. Toko Srik Ajha juga sering 

mengalami kesulitan dalam merekap laporan masukan dan laporan keluaran 

karena hilangnya transaksi nota, sehingga barang yang dibeli, barang yang dijual 

atau barang yang hilang tidak terpantau. 

Masalah pengolahan data pada toko Srik Ajha yang masih konvensional dapat 

dikembangankan menjadi berbasis web.  

Solusi dari gambaran masalah yang telah dijelaskan diatas adalah dengan 

adanya system informasi berbasis web dapat membantu toko Srik Ajha dalam 

melakukan proses pengolahan data dan pengecekan stok barang.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dan merancang sebuah system informasi penjualan dan pembelian berbasis web  

dengan judul “ Sistem Informasi Penjualan Dan Pembelian Pada Toko 

Sembako Srik Ajha Simpang Rimba Berbasis Web”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi diatas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagamana cara agar pendataan dan pengecekan stok barang ditoko Srik Ajha 

agar lebih mudah?  

2. Bagaimana catatan pengolahan data stok barang dapat terpantau secara tepat?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Guna menghindari keluar dari topik pembahasan, maka penulis membuat 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini hanya membahas mengenai sistem penjualan dan 

pembelian pada toko Srik Ajha Simpang Rimba. 

2. Membahas mengenai stok barang dan transaksi pada toko Srik Ajha. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dibangunkanya sebuah sistem penelitian di toko sembako 

adalah sebagai berikut: 

1. Agar pencatatan barang masuk dan keluar dalam toko dapat dilakukan lebih 

baik lagi sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pencatatan pengolahan data 

2. Agara lebih mudah dalam melakukan pengecekan stok barang yang ada 

didalam toko.   

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem informasi berbasis web pada Toko Sembako Srik 

Ajha ini memudahkan toko Srik Ajha dalam pendataan stok barang, memudahkan 

pegawai dalam melakukan pengolahan data dan memudahkan dalam pembuatan 

laporan penjualan dan laporan pembelian.  
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1.5  Sistematika Penulisan 

  Untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dipergunakan 

dalam melakukan penelitian ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang berbagai landasan teori dan teori pendukung 

yang digunakan untuk mendukung judul skripsi yang diambil. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang model pengembangan sistem informasi, metode 

pengembangan sistem informasi dan alat bantu pengembangan sistem 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang gambaran umum objek penelitian 

yang disertai dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta analisis proses 

bisnis, aktiviti diagram sistem berjalan,analisa masukan, analisa 

keluaran,identifikasi kebutuhan,usecase diagram sistem usulan, deskripsi 

usecase,rancangan masukan,rancangan keluaran, ERD, transformasi, LRS, tabel, 

spesifikasi basis data, class diagram, sequence diagram, deployment diagram, 

rancangan layar dan tampilan layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.  

 

 


