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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang  

Pada perkembangan fashion saat ini sangatlah berkembang luas dan pesat, 

fashion wanita maupun pria,mulai dari anak-anak hingga dewasa.Saat ini sangatlah  

memperhatikan cara berpenampilan agar terlihat menarik untuk dipandang. 

Berbagai fashion pada saat ini juga dapat di beli secara online maupun offline,diera 

sekarang banyak juga berbagai e-commerce yang menjual berbagai keperluan 

fashion .Fashion itu sendiri adalah sebuah perpaduan atau kombinasi dari berbagai 

style atau gaya dengan desain yang sudah diminati,digemari,dan digunakan oleh 

konsumen atau masyarakat yang dapat memberikan rasa nyaman saat dipakai dan 

dapat membuatnya tampil lebih stylish. 

Jimshoneypgk mempuyai Toko Offline terletak di Jl,kakap 1 Ampui 

Pangkal Balam dan toko online dapat diakes melalui Instagram dan facebook .Stok 

opname pada jimshoneypgk belum dapat terorganisir dengan baik sehingga data 

yang di dapatkan terkadang tidak sama karena proses masih menggunakan sistem 

manual dengan data pemasukan dan pengeluaran barang kepada konsumen. 

Internet merupakan sarana elektronik yang dapat dipergunakan untuk 

berbagai aktivitas seperti komunikasi, riset, transaksi bisnis dan 

lainnya.Masyarakat Indonesia sekarang kebanyakan menggunakan internet, baik 

dari yang muda hingga dewasa, sehingga mudah untuk memperoleh informasi yang 

luas dan cepat mengenai perkembangan trend yang baru. Keadaan seperti ini 

menjadikan tingginya permintaan produk fashion baik pakaian maupun asesoris. 

Pada penelitian kali ini penulis mengambil studi kasus Pengembangan E-

Stock Opname Produk Jimshoney Pada Jimshoney Pgk menggunakan model fast. 

itu sendiri bergerak di bidang Fashion. JimsHoney merupakan brand lokal terdepan 

di dunia belanja fashion di Indonesia yang menyediakan fashion item terbaru untuk 

Wanita dan Pria.Adanya produk lokal berkualitas Jims Honey berupa Tas,Dompet 
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hingga Jam Tangan.Bahan yang digunakan adalah bahan kulit dengan kualitas 

terbaik dengan harga yang lebih murah dibanding dengan brand lainya 

Pada Jims honey pgk  juga terdapat permasalahan yaitu  sulit menentukan 

sisa stok barang yang ready sehingga mempengaruhi proses penjualan tidak stabil 

atau naik turun, dalam hal ini membuat proses penjualan berjalan memakan waktu 

yang lama karena ketika ingin melakukan pemesanan harus chat admin terlebih 

dahulu  untuk memastika stok barang  masih ada atau tidak dan admin harus 

mengecek sisa stok data barang yang masuk terkadang tidak sesuai dengan tertulis 

dengan yang ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat strategi pemesanan 

toko tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas ,penulis ingin membuat sistem Pengembangan E-

Stock Opname Produk  Pada Jimshoney Pgk menggunakan model fast. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 

Bagaimana mengembangkan E-Stock Opname Produk Pada Jimshoney Pgk 

menggunakan model fast yang dapat mempermudah proses input stok pemasukan 

dan pengeluaran barang  yang cepat,tepat dan valid ?  

1)  Bagaimana cara mempercepat proses untuk melihat stok barang yag 

tersedia ? 

2) Bagaimana cara memudahkan dalam hal menginput barang masuk dan 

keluar sehingga dapat mengahasilkan penjualan yang cepat,tepat dan valid 

? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan masalah diatas dan agar tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah dalam mengembangkan 

E-Stock Opname Produk Pada Jimshoney Pgk menggunakan model fast yang dapat 

mempermudah proses input stok pemasukan dan pengeluaran barang  yang 

cepat,tepat dan valid ? Dari hasil riset yang dilakukan di Jimshoney pgk tentang 

stok opname penulis menentukan masalah antara lain : 
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1. Sistem tidak membahas proses barang retur. 

2. Sistem hanya bisa menginput data pesanan. 

3. Sistem tidak membahas tentang harga reseller. 

4. Sistem hanya membahas barang masuk dan keluar. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat  

1.4.1    Tujuan : 

 Penelitian ini yaitu mengembangkan sebuah sistem e stok opname yang 

diharapkan dapat membantu dalam hal : 

1. Mempercepat proses untuk melihat stok barang yag tersedia. 

2. Memudahkan dalam hal menginput barang masuk dan keluar sehingga 

dapat mengahasilkan penjualan yang cepat,tepat dan valid. 

 

 1.4.2 Manfaat : 

1. Memberi kemudahan dalam proses input dan masuk barang  

2. Sebagai bahan pertimbangan JimsHoney Pgk untuk menerapkan sistem 

informasi stok opname. 

3. Melihat penerapan pengembangan sistem informasi menggunakan 

metodelogi fast(frameeork the application of system thinking). 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

 Sebagai gambaran untuk memberikan infomasi mengenai keseluruhan 

materi skripsi ini, penyusun menulis lima bab dalam sistematis penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang jims honey, masalah,  

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dan  

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dan 

teori  pendukung yang digunakan untuk mendukung judul skripsi 

yang diambil. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang model pengembangan sistem 

informasi, metode penelitian pengembangan sistem dan alat bantu 

apa saja dalam melakukan pengembangan sistem. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran dan tinjauan umum serta 

struktur organisasi, tugas dan wewenang dan analisa proses bisnis, 

activity diagram, sistem yang sedang berjalan, analisa masukan dan 

keluaran, identifikasi kebutuhan use case diagram sistem usulan, 

deskripsi use case, rancangan masukan dan keluaran, ERD, 

transformasi, LRS, table, spesifikasi basis data, class diagram, 

sequence diagram, deployment diagram, rancangan layar dan 

tampilan layer. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari topik yang telah 

dipaparkan dan saran apa saja yang mungkin diperlukan oleh pihak 

Jims honey pgk setelah menggunakan aplikasi ini. 


