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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan kompetitif mendorong 

manusia untuk mengunakan teknologi untuk berkembang dan dalam kegiatan 

sehari-hari maupun dibidang rumah tangga maupun usaha. Di dalam bidang 

usaha perusahaan dituntut untuk bekerja lebih cepat dan mampu memberikan 

pelayanan terbaik, oleh karena itu suatu perusahan harus meninggalkan 

sistem manual dan beralih ke sistem yang bisa memberikan kemudahan bagi 

perusahaan yaitu dengan sistem komputerisasi. 

Hampir semua perusahaan besar sudah beralih dari sistem manual 

menjadi sistem yang barbasis komputer, sistem berbasis komputer sangat 

membantu dan mempermudah kinerja perusahaan, dengan menggunakan 

bantuan aplikasi. Aplikasi ini akan digunakan untuk memudahkan 

administrasi yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya pencatatan barang-

barang yang masuk, pencatatan barang-barang keluar, pencatatan daftar 

nasabah, pembuatan laporan dan lain-lainnya, maka dari itu, aplikasi bagi 

sebuah peruahaan sangat membantu dan bisa meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Perusahaan batik dan printing Usantex sebagai salah satu perusahaan 

kain di Solo yang mempunyai produk-produk yang cukup banyak ini masih 

mengunakan cara yang sederhana dan masih konvensional yaitu mengunakan 
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buku dalam setiap administrasi perusahaan. Perusahaan yang cukup besar ini 

sangat membutuhkan aplikasi yang dapat menunjang kinerja perusahaan 

untuk menjadi lebih baik. Aplikasi sistem penjualan dan inventaris akan 

dibuat dengan mengunakan bahasa pemograman Java dan menggunakan 

aplikasi Netbean, dengan database MySQL yang bertujuan untuk menunjang 

kinerja perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut antara lain : 

a. Bagaimana meningkatkan kinerja proses pengolahan data pada 

Perusahaan Usantex dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. 

b. Bagaimana Perusahaan Usantex dapat mengetahui pelanggan yang 

membeli dengan cara tempo membayar dengan tepat waktu.  

C. Batasan Masalah 

Aplikasi inventaris dan sistem penjualan Perusahaan Usantex yang akan 

dibuat ini dibatasi pada : 

a. Informasi yang diberikan pada aplikasi ini sebatas informasi 

logistik harga dan jenis barang Perusahaan Usantex . 

b. Akun login hanya diberikan kepada admin dari Perusahaan 

Usantex sebagai pengelola data. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

a. Meningkatkan kinerja proses pengolahan data pada Perusahaan 

Usantex dapat berlangsung lebih cepat dan efisien Memberikan 
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kemudahan dalam mencari data-data logistik barang yang ada di 

Perusahaan Usantex. 

b. Perusahaan Usantex dapat mengetahui pelanggan yang membeli 

dengan cara tempo membayar dengan tepat waktu. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan aplikasi inventaris dan sistem penjualan 

Perusahaan Usantex adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat sebuah sistem yang bisa memudahkan dalam pendataan 

dan pengubahan data barang-barang yang diperlukan Perusahaan 

Usantex dalam bentuk aplikasi inventaris dan sistem penjualan 

dalam bentuk desktop. 

b. Didapatkan sebuah Aplikasi inventaris dan sistem penjualan 

Perusahaan Usantex yang bisa mempercepat kenerja dari 

Perusahaan Usantex. 

 

F. Sitematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitain, manfaat penelitian, 

dan sistematik penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan mengenai perangkat yang digunakan dalam 

penelitian ini dan pembahasan tentang pentingnya Aplikasi Siatem 
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Penjualan dan Inventaris Perusahaan Batik Dan Printing Usantex 

ini dibuat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Merupakan pembahasan bagaimana proses perancangan dan 

pembuatan Aplikasi Siatem Penjualan dan Inventaris Perusahaan 

Batik Dan Printing Usantex. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil pembahasan dan pengujian dari perancangan dan 

pembuatan Aplikasi Siatem Penjualan dan Inventaris Perusahaan 

Batik Dan Printing Usantex, sehingga didapatkan bukti kuat dari 

hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran-saran yang bias sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


