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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal mendasar sebagai gambaran umum 

permasalahan yang akan dibahas. Hal-hal tersebut meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis terdapat produsen sebagai penjual produk dan konsumen 

sebagai pembeli produk. Dua orang ini merupakan elemen yang saling 

membutuhkan, suatu perdagangan atau bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada 

salah satunya. Produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk-produk 

yang akan dijualnya, demikian pula konsumen membutuhkan produsen untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini sudah terjadi ratusan bahkan ribuan 

tahun semenjak awal mula perdagangan ketika suatu teknologi belum ada. 

Pengaruh dan peranan Teknologi Informasi terhadap kehidupan manusia 

sangat penting. Perkembangan teknologi informasi kini berkembang seiring 

berjalanya perkembangan manusia. Teknologi informasi banyak dimanfaatkan 

sebagian besar manusia yang melihat peluang bisnis dari perkembangan teknologi 

tersebut. (Utami, 2010)  

Dengan perkembangan Teknologi Informasi diusahakan dapat memberikan 

manfaat yang lebih bagi perusahaan. Perusahaan perlu melakukan peningkatan 

strategi dalam mengelola data laporan penjualan, pengeluaran, dan data pelanggan. 

Inventori barang didalam suatu usaha menjadi hal yang penting bagi suatu 

perusahaan, jika mengabaikan mengatur inventori barang, besar kemungkinan 

perusahaan akan sulit memenuhi permintaan. Sehingga Perusahaan tidak punya 

persediaan barang yang cukup untuk melindungi perusahaan dari ketidakpastian 

permintaan, sehingga kondisi kekurangan stok bisa terjadi. 

Usaha Dagang Petis Udang Cap Truk merupakan sebuah usaha di bidang bahan 

makanan menggunakan sari udang sebagai bahan dasar pembuatannya, yang 

memproduksi berbagai tingkatan rasa antara lain biasa, sedang dan enak. Usaha 
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Dagang ini berdiri dan mulai usahanya pada tahun 1987 dengan adanya izin dari 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia NO.SP.062/13.09.87. Sedangkan UD. 

Petis Udang Cap Truk memiliki izin industri dari pemerintah dengan No. Industri : 

161/JATIM.05/IK.MP/IZ.00.01/VII/93 yang berlokasi di Desa Gumeng 

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. 

UD. Petis Udang Cap Truk mengalami masalah dalam inventori yang masih 

belum terkomputerisasi, sehingga kuitansi atau nota penjualan tidak tertata dengan 

rapi dan sulitnya dalam melakukan rekap penjualan. Permasalahan lain yang terjadi 

adalah rendahnya kontrol terhadap stok sehingga barang di gudang menumpuk 

karena produksi setiap hari masih berlangsung banyak. Untuk memecahkan suatu 

masalah-masalah tersebut diusulkan merancang sebuah sistem informasi inventori 

yang sesuai dengan model bisnis MTO (Make To Order) atau salah satu strategi 

yang digunakan dalam produksi yang menyesuaikan dengan permintaan pembeli 

dan dalam sistem diharapkan pencatatan inventori, nota penjualan, hingga laporan 

rekap penjualan lebih efektif dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar belakang, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mendesain inventori di UD. Petis Udang Cap Truk? 

2. Bagaimana mempermudah melakukan rekap penjualan dengan aplikasi 

website? 

3. Bagaimana mengefisienkan pencetakan laporan dengan aplikasi website? 

4. Bagaimana mengontrol nota penjualan barang yang menumpuk 

menggunakan aplikasi website? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilaksanakan 

penelitian ini yaitu : 

1. Menghasilkan sistem informasi agar memudahkan pihak UD. Petis Udang 

Cap Truk dalam mengelola bisnis. 
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2. Merancang dan membangun aplikasi inventori berbasis web pada UD. Petis 

Udang Cap Truk untuk mengurangi pencatatan secara manual. 

3. Mengelola pencatatan rekap keluar masuk penjualan secara otomatis. 

4. Membuat sistem pencetakan nota sehingga bisa langsung masuk ke basis 

data pada aplikasi web inventori UD. Petis Cap Truk. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini hanya digunakan untuk internal pemilik usaha untuk mengelola 

inventori. 

2. Aplikasi ini memiliki layanan atau fasilitas untuk mencatat berapa produksi 

di hari tersebut, membuat nota keluar penjualan untuk pembeli, dan dapat 

mengetahui laporan total penjualan barang tersebut dengan mudah. 

3. Sistem informasi inventori berbasis web tersebut dirancang menggunakan 

perangkat lunak sebagai berikut : Sistem Informasi Windows 10, Microsoft 

Word, PHP, HTML, Google Chrome, PHPRunner Enterprise 9.8, XAMPP 

v3.2.2 dan MySQL. 

4. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancang bangun aplikasi website 

inventori pada UD. Petis Udang Cap Truk. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi UD. Petis Udang Cap Truk diantaranya 

adalah mempermudah admin dalam mengelola inventori, menampilkan produk 

yang dijual, menampilkan tiap pemesanan, menambahkan detail pemesanan, 

memperbarui status produksi menjadi siap untuk dikirim, mencetak pemesanan 

berupa nota, hingga rekap penjualan sehingga nota penjualan dapat tersimpan 

dengan rapi di dalam basis data. Dengan menggunakan aplikasi web ini, proses 

bisnis akan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

  


