
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjualan adalah kegiatan menjual barang ataupun jasa. Di dalam proses 

penjualan, perusahaan mempunyai banyak cara atau langkah utama dalam 

melakukan penjualan, dengan meningkatkan sistem penjualan, dan meningkatkan 

jumlah permintaan barang yang diminta oleh konsumen, merupakan cara utama 

untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang besar. Tujuan utama dari 

penjualan adalah mendatangkan keuntungan atau laba dari produk atau jasa yang 

dihasilkan, dengan adanya pengelolaan yang baik dan juga penyediaan barang 

yang cepat, akan meningkatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Akan 

tetapi hal ini perlu peningkatan kinerja dari pihak perusahaan dalam menjamin 

kualitas barang ataupun penyediaan barang dijual. 

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini sangat berkembang pesat, 

mendorong banyak manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk 

membantu manusia dalam mendapatkan informasi dengan secara cepat dan 

akurat, dalam segala bidang dan aspek kehidupan, perdagangan, industri, 

pemerintahan, bisnis,  dan lain-lain. Disamping informasi yang akurat, cepat, dan 

mudah, informasi yang disampaikan harus dikemas dengan menarik. 

Pada dasarnya komputer merupakan peralatan elektronik cukup canggih 

saat ini untuk mengolah data menjadi informasi atau laporan-laporan yang 

diingikan sesuai dengan kebutuhan, dan sekaligus untuk mendistribusikan 

informasi tersebut, mengingat bahwa komputer mampu diaplikasikan dalam 

komunikasi data. Pengoperasian komputer yang tidak dalam konfigurasi 

bersendirian tetapi dengan menghubungkan atau mengkoneksikan kekomputer 

lainnya sehingga membentuk jaringan, maka dimungkinkan transfer atau saling 

mengirimkan data antar komputer. Pencarian data dan informasi merupakan hal 

yang penting untuk menunjang pelayanan dalam suatu perusahaan. Bagi 

perusahaan yang memiliki banyak cabang, kebutuhan adanya basis data yang 
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mampu menampung data dengan jumlah yang banyak sangat diperlukan. 

Demikian juga yang di alami oleh PT. Acc Pratama. 

 Saat ini seluruh data penjualan masih tersimpan di masing-masing 

komputer. Masing-masing cabang tidak mengetahui stok barang yang ada di pusat 

ataupun disetiap cabang lainnya. Sistem memiliki satu data yang terpusat yang 

seluruh kegiatan dicabang–cabang dimonitor dari pusat data setiap bagian atau 

counter yang akan meminta data akan terhubung langsung dengan komputer pusat 

data. Pemanfaatan komputer untuk komunikasi data tentu saja dapat mempercepat 

distribusi informasi sehingga berdampak langsung pada peningkatan produktivitas 

perusahaan.  

PT. Acc Pratama merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

penjualan spareparts kendaraan bermotor, yang memiliki empat kantor cabang 

yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hulu, seperti Ujungbatu, 

Kota Lama, Kabun dan Rantau Kasai. PT. Acc Pratama menjual berbagai jenis 

spareparts kendaraan bermotor yaitu berkisar 1500 jenis spareparts, masing-

masing jenis  spareparts memiliki stok barang berkisar 200 barang. 

Kegiatan-kegiatan penjualan yang terjadi pada PT. Acc Pratama antara 

cabang dan kantor pusat belum terkoneksi melalui jaringan, penjualan masih 

terjadi di masing-masing komputer, sehingga distribusi informasi berupa file-file 

laporan dari cabang ke kantor pusat harus dikirim secara manual, dan kantor pusat 

harus menunggu laporan-laporan tersebut jika ingin melakukan pengecekan hasil 

penjualan maupun stok yang ada di cabang-cabangnya. Setelah file-file laporan 

tersebut diterima di kantor pusat selanjutnya admin akan meng-input ulang 

laporan-laporan tersebut di kantor pusat sehingga membutuhkan waktu lebih lama 

untuk merekap laporan-laporan tersebut dan sering terjadinya kesalahan-

kesalahan input yang disebabkan oleh adanya human error.  

Kegiatan penjualan yang terjadi pada PT. Acc Pratama dimana konsumen 

akan menanyakan suatu barang kepada sales counter, selanjutnya sales counter 

akan mengecek stok barang di outlet tersebut dan jika stok barang kosong maka 

sales counter akan mengecek stok yang ada di gudang maupun di cabang-cabang 
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lainya secara manual melalui laporan-laporan stok yang diberikan oleh bagian 

administrasi, mengakibatkan proses pencarian stok yang lama dan kurang akurat. 

Dari permasalahan di atas, suatu sistem informasi penjualan berbasis web 

bisa menghubungkan database cabang dengan kantor pusat melalui jaringan yang 

aman, untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam penginputan data di 

kantor pusat dan untuk mempercepat proses pencarian dan rekapitulasi data untuk 

menghasilkan laporan yang efektif dan efisien, Sehingga data penjualan akan 

terjadi dengan baik, stok barang yang ada di masing-masing cabang dapat dilihat, 

serta pembuatan laporan penjualan dapat dilakukan dengan mudah, dan 

mempermudah pimpinan dalam melihat laporan penjualan perhari maupun 

perbulan. 

Berdasarakan latar belakang tersebut, maka diambil judul “Sistem 

Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Acc Pratama Rokan Hulu)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah 

yang akan diteliti nantinya adalah bagaimana membangun sebuah Sistem 

Informasi Penjualan Berbasis Web (Studi Kasus: PT. Acc Pratama Rokan Hulu). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penulisan penelitian ini dilakukan lebih terarah 

sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu diterapkan batasan-batasan 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Sistem yang akan dibangun pada PT. Acc Pratama dapat diakses oleh 

semua cabang. 

2. Sistem informasi penjualan dikembangkan dengan metode Waterfall. 

3. Analisa dan perancangan menggunakan metode Object Oriented Analysis 

And Design (OOAD), diagram yang digunakan adalah Use Case diagram, 

Activity diagram, Class diagram, Sequence diagram, Deployment 

diagram.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada 

PT. Acc Pratama Rokan Hulu adalah: 

1. Untuk mempermudah pengolahan data penjualan yang terjadi pada PT. 

Acc Pratama. 

2. Untuk memberikan pelaporan pada pimpinan, seperti laporan penjualan 

keseluruhan, laporan penjualan percabang, laporan pembelian cabang, 

laporan permintaan barang.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mempermudah pengolahan data penjualan pada PT. Acc Pratama 

2. Dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. 

3. Dapat mempermudah pengolahan data penjualan yang terjadi pada PT. 

Acc Pratama. 

4. Dapat memberikan perbandingan terhadap sistem yang berjalan saat ini 

kepada PT. Acc Pratama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir dibagi menjadi enam bab, berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, waktu dan pelaksanaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung dalam melakukan analisa, perancangan dan implementasi 

sistem yang akan ditemui selama penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang langkah-langkah dalam melaksanakan Tugas Akhir yang   

dikerjakan. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi pembahasan mengenai analisa kebutuhan dan perancangan sistem 

antara lain analisa yang didalamnya menjelaskan identifikasi masalah, 

penyebab masalah dan hasil analisis. 

BAB V IMPLEMENTASI 

Berisi penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi sistem aplikasi 

rating kriminalitas. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian Tugas Akhir dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


