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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan tingkat 

penggunaan network maupun internet semakin tidak asing lagi. Serta 

pentingnya sebuah pengelolaan database yang bersifat mendukung 

perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan dan menghindari manipulasi 

data yang sering terjadi maka suatu system control yang dapat mengurangi 

permasalahan-permasalahan yang ada sangat penting kita butuhkan. 

Internet bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, 

oleh siapa saja, dimanapun berada, kapanpun kita mau menggunakannya. 

Dengan terus berkembangnya laju pertumbuhan teknologi, Web berkembang 

menjadi alat bantu yang tidak hanya menyediakan informasi, namun juga 

mampu mengolah informasi. Proses informasi dengan teknologi web 

menyebabkan web menjadi media informasi yang dinamis. Hal ini 

membutuhkan sarana teknis yang menentukan. Peneliti menggunakan 

perangkat lunak PHP dan MySQL sebagai sarana teknis untuk 

mengimplementasikan laporan yang peneliti buat.  

Perancangan basis data dan kode program menggunakan 

PHPTriad. PHPTriad adalah software installer PHP secara instan yang 

berjalan pada lingkungan Windows, setelah menginstal PHPTriad peneliti 

tidak saja telah menginstal PHP, akan tetapi juga sekaligus telah menginstal 
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Apache Web Server dan Database MySQL sehingga peneliti bisa mengelola 

web yang bersifat dinamis ini dengan kode program PHP dan mengelola 

databasenya  dengan MySQL. 

Peneliti melakukan uji penelitian pada salah satu distributor barang 

PT.SIANTARTOP Cabang Semarang. Permasalahan yang ada pada PT. 

SIANTARTOP Cabang Semarang adalah memberikan laporan penjualan 

yang sering terjadi keterlambatan dari Distributor ke Depo (Agent). Salah 

satu solusi yang dapat dipakai dalam memberikan laporan distribusi barang 

dari Distributor ke Depo adalah dengan menggunakan media komunikasi 

yang saat ini murah dan mudah dipakai seperti media internet dan network 

yang dapat diakses dari mana saja, sehingga pemasukan data dapat dilakukan 

darimana saja dan dapat dikontrol oleh administrator.   

Dengan alasan tersebut diatas maka saya mengambil judul : 

“PERANCANGAN LAPORAN DISTRIBUSI BARANG 

PT.SIANTARTOP CABANG SEMARANG BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN PHP DAN MySQL”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang peneliti kemukakan diatas, 

masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sebuah 

aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL untuk melakukan 

laporan distribusi barang. Sebagai objek penelitian ini adalah PT. 

SIANTARTOP Cabang Semarang  
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1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan akan peneliti batasi agar lebih mudah dalam 

penelitian dan menganalisanya. Batasan masalah tersebut antara lain : 

1. Pembuatan tampilan web desain untuk laporan distribusi barang 

2. Pengolahan informasi dan data laporan distribusi barang pada PT. 

SIANTARTOP Cabang Semarang 

3. Halaman administrator dibuat terpisah dengan halaman user  untuk 

menjaga keamanan data. 

4. Sistem input dan output pada web browser untuk laporan penjualan 

berupa jumlah barang yang masuk maupun barang yang keluar dari 

perusahaan. 

1.4. Tujuan  

Peneliti meenyusun tugas akhir dengan judul: “PERANCANGAN 

LAPORAN DISTRIBUSI BARANG PT.SIANTARTOP CABANG 

SEMARANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL” 

mempunyai tujuan yaitu membangun suatu aplikasi yang efektif dan efisien 

sebagai alat pengolah data distribusi dan informasi di PT.SIANTARTOP 

Cabang Semarang. 

1.5. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sistem 

informasi yang efektif dan efisien untuk laporan distribusi barang pada 

PT.SIANTARTOP dan diantara manfaat-manfaat yang dapat diambil antara 

lain : 
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1. Mempermudah dalam pengolahan data-data maupun pengelolaan 

database.  

2. Data-data yang masuk dan yang keluar lebih akurat 

3. Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang 

biayanya lebih murah. 

4. Mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya 

pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. 

5. Mempercepat pelayanan ke pelanggan, dan pelayanan lebih responsif. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini sistematika penulisan diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas masalah umum mengenai latar belakang 

masalah, landasan teori, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penyusunan penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini pokok bahasannya mencakup penggunaan 

rancangan aplikasi laporan distribusi barang berbasis web, 

PHP, Java Script, CSS, dan Database MySQL. 
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BAB III  : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang cara-cara menggunakan aplikasi 

melalui web dengan PHP dan beserta implementasi 

perancangan sistem  

BAB IV  : UJI COBA DAN ANALISIS 

Dalam bab ini berisi tentang pengujian hasil perancangan 

sebuah aplikasi web, database yang dipakai dalam suatu 

sistem laporan distribusi barang berbasis web. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran mengenai 

perancangan sistem laporan penjualan berbasis PHP dan 

MySQL yang diaplikasikan pada webserver 
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