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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang komputer 

semakin modern dan hampir disemua bidang menggunakan perangkat 

komputer sebagai alat pendukung untuk mencari sebuah informasi yang 

mudah dan benar.  Sejalan dengan masalah diatas kebutuhan informasi 

memperlihatkan kecenderungan yang meningkat, terutama untuk 

pengambilan keputusan.  Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, 

UD. Sumber Buah perlu membuat mekanisme kerja dan pengolahan data 

pembelian dan penjualan buah, agar bisa digunakan pihak yang memerlukan 

informasi tersebut.

Mencontoh pada manajemen iklan online jual-beli yang pada tahun 

2015 ini sangat di gemari pengunjung contohnya sepeti website “olx.co.id” 

dan “berniaga.com” atau masih banyak lainnya yang orang biasa pun mudah 

membuka lapak dan menjadi admin iklan pada akun nya sendiri, rata-rata 

penjualan iklan dari website itu sukses dalam kegiatan jual-beli karena sangat 

memudahkan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari.

Proses  Pembelian dan Penjualan dan semua aktivitas lain yang ada 

di UD. Sumber Buah saat ini masih menggunakan cara manual.  Seiring 

dengan pesatnya perkembangan zaman terutama bidang teknologi, dan agar 

usaha ini mengalami kemajuan serta penjualan yang relatif bertambah.  Maka 

skripsi ini mencoba menanggulanginya dengan memperbaiki sistem 

administrasi buah sehingga informasi yang diperlukan dapat lebih cepat 

diperoleh, hal ini akan sangat membantu pihak pimpinan dalam mengambil 

suatu keputusan.

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengolahan data 

pembelian dan penjualan buah, diperlukan sarana yang memadai, misalnya 

diperlukan alat pengolahan data yang berupa komputer beserta perangkat 
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pendukungnya.  Komputer merupakan sarana yang sangat tepat untuk 

pengolahan data yang bersifat rutin dan banyak, sehingga komputer sangat 

tepat bila digunakan untuk mengolah data buah yang ada di UD. Sumber 

Buah.

Masalah yang dihadapi oleh UD. Sumber Buah sangat banyak misal, 

proses pencatatan data buah yang terjual, proses pencatatan pembelian buah, 

proses pencatatan pengirim dan proses pencatatan stok buah yang ada di UD. 

Sumber Buah, dimana di dalam penanganan datanya memerlukan prinsip 

tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipercaya.  Penjualan dilakukan dengan 

jalan, menjual barang kepada konsumen yang merupakan pelanggan tetap 

ataupun pelanggan tidak tetap.

UD. Sumber Buah memerlukan pengolahan data penjualan yang 

dikomputerisasikan, hal ini untuk mendukung kebutuhan dalam pencatatan 

dan perhitungan yang cepat, rapi dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Bila dilihat dari latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang 

dapat diangkat adalah :

“ Bagaimana Merancang dan Membangun Sebuah Sistem informasi 

manajemen jual-beli di grosir buah UD. Sumber Buah berbasis web ? ”

1.3 Batasan Masalah

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di UD. Sumber Buah 

Pasar Gede Solo, maka yang akan dibahas hanya mengenai. 

1. Pembuatan website pengolahan data proses pembelian dan penjualan 

dengan manajemen Login admin dan user. 

2. Pencatatan jumlah persediaan stok buah data pembelian dan penjualan.

3. Data pembeli dicatat. 

4. Tidak ada retur pengembalian barang. 
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5. Untuk pemesanan barang Pembeli melakukan pembayaran secara tunai 

kontan ataupun utang-piutang yang di manajemen dalam sistem 

informasi penjualan ini.

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan tugas akhir Pengolahan Data Pembelian dan 

Penjualan Buah di UD. Sumber Buah Pasar Gede Solo ini adalah :

1. Untuk membantu mengatasi masalah yang ada di UD. Sumber Buah 

khususnya mengenai pengolahan data buah yang dijual dan dibeli pihak 

pengelola UD. Sumber Buah, karena dengan sistem komputerisasi maka 

penyediaan informasi yang dibutuhkan dapat tersedia dengan cepat agar 

dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dengan pengeluaran yang 

seminim mungkin.

2. Sebagai sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya di bidang ilmu komputer.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam 

penyusunan skripsi.  Tanpa adanya kelengkapan data, suatu skripsi tidak akan 

berhasil dengan baik, karena data merupakan syarat dalam penyusunan 

skripsi.

Adapun cara pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Data diperoleh dengan menggunakan Tanya jawab secara langsung yang 

berdasarkan obyek yang akan direncanakan untuk memperoleh data yang 

lengkap.  Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan 

pihak pengelola UD. Sumber Buah Pasar Gede Solo. 

2. Study Kepustakaan

Dari study kepustakaan didapatkan langkah-langkah yang diperlukan 

dalam proses pembuatan sistem informasi penjualan buah. Bahan 
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kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan dan membaca bahan-

bahan teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan skripsi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pembatasan masalah yang dijelaskan secara garis besar, 

maka sistematika skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan penulisan skripsi, batasan masalah, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat U.D Sumber 

Buah, Prosedur pembelian dan penjualan buah di UD. Sumber 

Buah Pasar Gede Solo. Juga berisi tentang dasar-dasar teori yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada penulisan 

skripsi.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini meliputi diagram alir data, perancangan tabel, Entity 

Relationship, diagram alir system, penjelasan diagram alir sistem, 

perancangan keluaran, dan perancangan masukan.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pada bab ini membahas tentang spesifikasi program dan proses 

pelaksanaan operasional program yang terdiri dari program utama, 

proses pengolahan data, dan program laporan, pelaksanaan 

program dan sub program.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


