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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Toko Jaya Raya merupakan suatu toko yang bergerak di bidang perdagangan

spare parts elektronik baik dalam skala kecil maupun besar, selama ini masih

menggunakan sistem pembukuan manual dalam mencatat setiap transaksi yang

terjadi. Oleh sebab itu tentunya akan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam

pencatatan transaksi, dan bahkan bisa jadi menyebabkan tidak adanya laporan

pembelian dan penjualan sehingga sistem pencatatan toko ini bisa dikatakan

masih belum efektif. Oleh karna itu toko ini dirasa perlu dibuatkan suatu sistem

informasi yang dapat secara jelas memperlihatkan keuntungan toko dalam jangka

waktu tertentu. Diketahui bahwa toko ini berharap agar dapat memasarkan

barangnya melalui web sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan dapat

mempermudah pelanggannya dalam memesan spare parts dalam jumlah tertentu

tanpa terhalang oleh kondisi geografis yang tidak menguntungkan, tempat

pelanggan terletak jauh dari toko tersebut.

Sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dari toko karena

kemudahan dengan sistem ini menyebabkan besarnya keuntungan sudah dapat

diprediksi dengan akurasi tinggi. Dalam sistem ini, semua proses transaksi dari

toko dapat dicatat dan dilaporkan dengan baik, khususnya pencatatan tentang
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persediaan barang. Apabila akan terjadi kekurangan persediaan barang maka

dapat segera diketahui dan dapat segera diatasi dengan cara sistem memicu order

ke supplier sehingga pada akhirnya keuntungan dari toko dapat dimaksimalkan

dan dapat juga dipenuhi semua kebutuhan pelanggan.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji adalah bagaimana merancang dan menerapkan sistem

informasi penjualan pada Toko Jaya Raya sehingga dapat meningkatkan

keuntungan pada toko tersebut?

Rumusan masalah di atas akan dikaji dengan cara melakukan studi kasus pada

sistem informasi penjualan pada Toko Jaya Raya yang akan penulis bangun.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah Tugas Akhir dan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, perancangan, dan implementasi sistem informasi

penjualan secara online melalui website pada Toko Jaya Raya.

2. Sistim informasi tersebut dibuat dirancang dan diujicoba untuk bekerja

pada lingkungan Apache 2.2.17, PHP 5.3.5, dan MySQL 5.5.

3. Kandungan data untuk database yang akan dibangun diambil hanya dari

Toko Jaya Raya.
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D. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencitraan dan keuntungan Toko Jaya Raya.

2. Membuat sistem informasi penjualan spare parts elektronik agar dapat

memperluas jaringan penjualan spare parts elektronik.

3. Membuat sistem informasi akuntansi sederhana berupa laporan pembelian

dan penjualan, laporan persediaan barang, laporan hutang, dan laporan

laba secara akurat.

4. Mengizinkan pelanggan untuk memesan spare parts tanpa perlu datang

langsung ke toko, sebab sistem informasi dirancang memfasilitasi

pemesanan secara online.

E. Manfaat

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambahnya wawasan diri sendiri pada khususnya dan Jurusan Teknik

Elektro Universitas Lampung pada umumnya tentang perancangan dan

pembuatan sistem informasi yang berbasis web.

2. Meningkatkan keuntungan pada Toko Jaya Raya serta meningkatkan

jaringan penjualan Toko Jaya Raya melalui sistem penjualan online.

3. Terciptanya sistem informasi penjualan pada Toko Jaya Raya.

4. Bertambahnya pengalaman penulis di bidang pemrograman web terutama

pemrograman PHP, rekayasa web dan bahasa pemrograman.
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F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah,

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi teori yang berhubungan dengan sistem informasi, konsep

pemrograman web dengan HTML, PHP dan CSS, konsep Structured

Query Language dan pemrograman database dengan MySQL,

pengertian web server dan web browser, dan pengembangan

perangkat lunak dengan model modified waterfall.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metodologi penelitian yang mencakup waktu dan tempat, alat

dan bahan, tahapan penelitian, serta perancangan keseluruhan sistem

yang terdiri atas desain awal sistem, Data Flow Diagram, Entity

Relationship Diagram, dan desain database.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang setting serta implementasi  dari sistem informasi

yang dibangun.
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BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan  setelah melakukan

penelitian serta memberikan saran yang dapat penulis sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


