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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat saat ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi 

secara cepat dan akurat sehingga informasi menjadi salah satu kebutuhan 

masyarakat yang harus di penuhi. Mudahnya masyarakat mendapatkan 

informasi salah satunya melalui layanan internet dan aplikasi-aplikasi media 

sosial yang sudah semakin marak berkembang. Dalam mengakses internet, 

masyarakat akan memperoleh beragam informasi seperti yang tersedia di 

website dan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Informasi yang diperoleh pun 

dapat berupa berita, gambar, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain 

sebagainya. 

Toko Boneka CV Fira adalah Toko Boneka yang berlokasi di Jl 

Ogan No. 1140 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, 

Sumatera Selatan . Sampai saat ini kegiatan operasional pada Toko Boneka 

Fira masih dilakukan secara manual seperti pencatatan informasi penjualan 

dan persediaan barang dengan menggunakan bon, nota, buku pencatatan  

dan kertas laporan yang semua ditulis tangan. Untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan harus mencari satu per satu nota yang telah disimpan. sesuai 

dengan urutan tanggal transaksi. Demikian juga dengan pemeriksaan 

transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya, harus mengumpulkan 

seluruh nota penjualan 

Salah satu informasi yang dibutuhkan pada Toko Boneka Fira 

mengenai panjualan dan persediaan barang. yaitu barang masuk, barang 

keluar, dan barang yang ada digudang atau biasa disebut stok barang. Hal 

ini membutuhkan ketelitian supaya dalam setiap laporan tidak terjadi 

kesalahan yang lebih besar. hal tersebut dapat dihindarkan dengan 

menggunakan suatu sistem aplikasi berbasis web agar dapat menyajikan 

informasi secara cepat, tepat, efisien, dan akurat. Sehingga dapat 
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memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. 

Melihat akan pentingnya persediaan dan penjualan barang pada 

Toko Boneka Fira, maka dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

penulis tertarik untuk meninjau permasalahan dari sudut ilmu yang penulis 

peroleh dari perkuliahan di Politeknik Negeri Sriwijaya untuk mengadakan 

penelitian mengenai persediaan dan penjualan barang dengan judul sebagai 

berikut : 

“Aplikasi Penjualan dan  Persediaan Barang Pada Toko Boneka CV Fira 

Berbasis Website”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan permasalahan sebagai berikut : 

1) Kesulitan untuk mengetahui stok barang yang tersedia pada Toko 

Boneka CV Fira 

2) Kesulitan untuk mengetahui barang masuk dan barang keluar pada 

Toko Boneka CV Fira 

3) Kesulitan untuk mengetahui total barang yang dikeluarkan pada Toko 

Boneka CV Fira 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penulisan laporan Akhir ini adalah : 

1) Membuat aplikasi persediaan dan penjualan barang berbasis web pada 

Toko Boneka CV Fira . 

2) Sistem aplikasi berbasis web ini hanya melakukan proses pembelian, 

persediaan, dan penjualan barang (barang masuk, stok barang dan 

barang keluar) dan laporan berdasarkan batasan tanggal bulan  dan 

tahun. 

3) Aplikasi berbasis web ini di jalankan secara offline karna aplikasi ini 

hanya untuk Toko Boneka CV Fira 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan laporan Akhir ini adalah : 

1. Menghasilkan aplikasi penjualan dan persediaan barang yang 

menyediakan fasilitas pengolahan data dan informasi bagi para pengguna 

terkait.  

2. Menghasilkan aplikasi baru menggunakan sebuah aplikasi berbasis 

website pada layanan penjualan dan persediaan barang 

3. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama di 

perkuliahan. 

 

1.4.2 Manfaat 

Penulis berharap agar Aplikasi ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat menampilkan Penjualan dan Persediaan Barang pada Toko 

Boneka CV Fira dengan mudah 

2. Dapat menyajikan informasi yang cepat dan akurat 

3. Meningkatkan efesiensi penulisan data dari Sistem Komputerisasi 

 

1.5 Metode Penulisan  

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan data untuk laporan ini dilaksanakan di 

Toko Boneka CV Fira yang berlokasi di Jl Ogan No. 1140 Kelurahan 

Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data untuk laporan ini, yaitu:  

a. Pengamatan (Observasi)  

       Dalam proses pengamatan (observasi) saya melakukan observasi secara 

langsung ke tempat saya melakukan penelitian, yang dimana berlokasi di 

Jl Ogan No. 1140 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, 
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Palembang, Sumatera Selatan 

b. Wawancara 

Dalam proses wawancara saya melakukan wawancara kepada ibu 

Marnita selaku pemilik Toko Boneka CV Fira  

c. Dokumen 

Dalam proses penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis telah 

memperoleh data dari berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut: 

1. Data resmi mengenai Toko Boneka CV Fira  

2. Data-data yang terlibat dalam Penjualan dan Persediaan Barang 

3. Referensi dari laporan akhir dan laporan kerja praktek alumni jurusan 

Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penyusunan Laporan Akhir ini memberikan gambaran yang jelas 

dan sesuai dengan tujuan, maka Laporan Akhir ini disusun menjadi lima 

BAB dan secara garis besar sistematika pembahasan disusun sebagai berikut 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai laporan 

Akhir ini secara singkat dan jelas mengenai Latar Belakang pengambilan 

Judul, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat 

penyusunan laporan, Metodelogi penelitian dan Sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

judul Laporan Akhir ini, yaitu teori umum, teori khusus, dan teori 

program. Teori umum merupakan teori yang berkaitan dengan 

pengertian-pengertian yang menjadi judul penulisan laporan. Teori 

khusus menjelaskan tentang Data Flow Diagram (DFD), Block Chart, 

Flow Chart, Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kamus Data (Data 
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Dicttionary) beserta simbol-simbol yang digunakan. Teori Program 

menjelaskan sekilas tentang program yang digunakan dalam membuat 

sistem, yaitu bahasa pemograman PHP, database MySQL dan segala 

sesuatu. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah 

singkat, visi misi, maksud dan tujuan perusahaan, struktur organisasi, 

uraian tugas dan tanggung jawab serta prosedur sistem yang sedang 

berjalan pada Toko Boneka CV Fira 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan sistem 

yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam penulisan, 

pendefinisian masalah, study kelayakan, perancangan program, hasil dari 

proses perancangan program dan pengoperasian program tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas 

dalam bab-bab sebelumnya, Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka 

pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan 

dengan permasalahan yang telah dibahas. 



6 
 
 Politeknik Negeri Sriwijaya 

  
 

 
BAB I Pendahuluan 

  

 

 

 

 

 



 

4 
 
 Politeknik Negeri Sriwijaya 

  
 

 



 

5 
 
 Politeknik Negeri Sriwijaya 

  
 

 

 

 

 
 


