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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem informasi merupakan sistem dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung

operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan

(McLeod, 1998). Istilah pembelian atau purchasing menurut (Bodnar dan

Hopwood, 2001), “Procurement is the business process of selecting a

source, ordering, and acquiring goods or services” yang menjelaskan

bahwa pengadaan barang merupakan proses bisnis dalam memilih sumber

daya, pemesanan, dan pengadaan barang atau jasa, sedangkan pengertian

penjualan menurut Mulyadi (2001) merupakan suatu aktivitas perusahaan

yang utama dalam memperoleh pendapatan.

Di dalam era globalisasi dewasa ini, sistem informasi pembelian,

penjualan dan persediaan semakin dibutuhkan oleh perusahaan dagang,

terutama untuk meningkatkan keefektifan aliran informasi dalam

perusahaan, kontrol kualitas, dan menciptakan kerjasama dengan rekanan

lainnya. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan merupakan inti kegiatan

perusahaan. Informasi yang dihasilkan akan membantu manajer dalam

memutuskan jumlah persediaan yang akan dibeli maupun jumlah yang

tersedia untuk dijual serta mengontrol dan mengawasi jumlah aset

persediaan perusahaan. Dengan demikian diperlukan suatu sistem

pengolahan data yang mumpuni untuk menciptakan sistem informasi

perusahaan yang efektif dan efisien.

CV Indo Stocklots (ISL) merupakan perusahaan yang menjual

pakaian sisa ekspor dengan berbagai macam produk pakaian bermerek

ternama. Perusahaan ISL mempunyai dua macam divisi dagang, yaitu divisi

pertama yang dilakukan secara online dan divisi kedua, yaitu divisi grosir

yang dilakukan secara offline. ISL tergolong sebagai perusahaan dagang,
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sehingga perusahaan memerlukan pengelolaan sistem informasi yang baik.

Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat serta

memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Pada prakteknya, sistem pembelian, penjualan, dan persediaan

barang grosir yang dilakukan perusahaan ISL masih dilakukan secara

manual. Hal tersebut menyebabkan proses pencatatan transaksi dan

pencatatan stok barang menjadi tidak akurat karena sering terjadi kesalahan

dalam proses pendataannya. Begitupula dalam hal penyajian laporan yang

memerlukan waktu cukup lama dan bersifat bias.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penulisan dengan topik "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Grosir pada CV Indo Stocklots (ISL)

". Penulis mengharapkan sistem yang dirancang mampu mengatasi semua

masalah tersebut dan mampu membuat proses bisnis perusahaan lebih

optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana menganalisis dan merancang sebuah sistem informasi

pembelian, penjualan dan persediaan grosir pada CV Indo StockLots untuk

mempermudah pencatatan, pengolahan, dan penyajian laporan, sehingga

bisnis proses perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan

merancang sebuah sistem informasi pembelian, penjualan dan persediaan

grosir pada CV Indo StockLots. Sistem yang dirancang memiliki fungsi

untuk mempermudah perusahaan dalam hal pencatatan dan pengolahan data

pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, dan persediaan

grosir.
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1.4 Manfaat Penulisan

Pembuatan laporan skripsi ini diharapkan dapat memberikan

manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pemilik: mempermudah pengontrolan transaksi pembelian dan penjualan

serta laporan persediaan.

2. Bagian Administrasi: mempermudah proses pencatatan transaksi dan

persediaan barang.

3. Bagian Gudang: mempermudah pengendalian persediaan barang dan

pertanggungjawabannya terhadap pemilik.

4. Penulis: mendapatkan pengalaman nyata dalam menganalisis dan

merancang sebuah sistem informasi pada perusahaan nyata.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi yang akan digunakan oleh CV ISL merupakan bentuk

kerja sama dengan pihak luar. Penulis terlibat dalam pengembangan

sistem dan berperan aktif sebagai analis dan perancang sistem yang akan

digunakan oleh perusahaan.

2. Analisis dan perancangan sistem basis data untuk proses pembelian, retur

pembelian, penjualan, retur penjualan dan persediaan

3. Analisis dan perancangan user interface yang mudah dan sesuai dengan

kebutuhan perusahaan

1.6 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis berusaha memperoleh

data yang lengkap untuk digunakan dalam proses penulisan. Adapun metode

penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan

kepada pemilik langsung CV Indo Stock Lots maupun pihak-pihak yang

penulis anggap terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal

tersebut dilakukan sebagai usaha untuk melengkapi data atau dokumen yang

diperoleh dari hasil observasi langsung di perusahaan. Selain itu, penulis

pun melihat langsung cara kerja pembelian, penjualan, dan pencatatan stok

di perusahaan.

2. Analisis dokumen

Penulis menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem

yang sedang berjalan dan dokumen lainnya yang dianggap perlu sebagai

acuan dalam merancang sistem.

3. Analisis Sistem

Kegiatan menganalisis sistem yang berjalan sampai dengan usulan untuk

mengetahui bagaimana proses-proses dalam sebuah sistem dilakukan.

Mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem, memahami dan

memodelkan proses yang ada, mengenali proses apa yang diperlukan,

bagaimana hubungan proses, arus data, penyimpanan data serta kebutuhan

akan data.

4. Desain Sistem

Tahap merancang sistem bagaimana sebuah sistem akan didesain dalam

satu kesatuan basis data yang ditentukan. Selain itu, juga memberikan

gambaran yang jelas mulai dari analisis data yang di proses, kemudian

dibuat diagram hubungan kesatuan luar yang dirancang dalam tampilan

dialog di layar hingga meliputi spesifikasi dokumen.

5. Studi Pustaka
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Metode studi pustaka dilakukan dengan membaca berbagai buku diktat

mengenai analisis dan perancangan, manajemen penjualan, manajemen

informatika pemasaran, yang berhubungan dengan penyusunan laporan

skripsi ini, sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah penjualan

yang dihadapi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun bab per bab dengan alur pembagian

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum

mengenai latar belakang, tujuan penulisan, dan metodologi penulisan

yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang

diperlukan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi uraian teori-teori pendukung yang berhubungan dengan

analisis sistem informasi, khususnya sistem informasi penjualan dan

persediaan serta pengertian sistem informasi.

BAB III ANALISIS SISTEM INFORMASI

Dalam bab III dijelaskan tentang latar belakang perusahaan, struktur

organisasi serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing bagian

pada CV Indo Stocklots. Analisis terhadap sistem informasi yang

sedang berjalan, permasalahan yang sedang dihadapi dari sistem

tersebut serta bagaimana alternatif pemecahan masalah yang

dilakukan untuk mengatasinya.

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
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Dalam bab IV diuraikan mengenai technical platform, arsitektur

jaringan, alat perancangan sistem, struktur data, user interface

sistem, fungsi, kriteria, dan komponen lain dari sistem tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bagian terakhir dari laporan skripsi yang juga

merupakan bab penutup dari semua uraian dan pembahasan bab

sebelumnya. Penulis membuat simpulan mengenai hasil penelitian

yang dilakukan dari tahap observasi hingga tahap sistem ini

diimplementasikan dan juga saran yang dapat berguna untuk

pengembangan sistem selanjutnya di kemudian hari.
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