
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini berpengaruh pada penggunaan 

perangkat lunak yang selalu berkembang. Hampir setiap instansi, organisasi, 

perusahaan, lembaga baik milik pemerintah maupun swasta banyak 

menerapkan sistem komputerisasi/ sistem informasi guna mempermudah dan 

meningkatkan kinerja. Bukan suatu hal yang baru jika sistem informasi 

berkembang sedemikian pesatnya (Jogiyanto, 2005). 

Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini, berdampak pada 

sektor bisnis, salah satu contoh apliksi sistem informasi dalam sektor bisnis 

adalah penggunaan sistem informasi dalam bidang penjualan (E-Commerce). 

Melalui sistem penjualan berbasis web (E-Commerce) dapat memiliki 

peluang yang sama agar dapat bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya 

(Barkattullah, 2005). 

CV. Arabian’s Kebab adalah suatu kegiatan usaha ekonomi dan bisnis 

yang bergerak dalam bidang makanan. Sejak berdiri lima tahun yang lalu 

tepatnya pada tahun 2010 hingga sampai sekarang ini telah memiliki 10 outlet 

dan 9 anggota kemitraan yang tersebar disekitar Karesidenan Surakarta akan 

tetapi dalam hal  rekapitulasi datanya masih menggunakan cara tradisional 

yaitu dengan catatan dalam buku besar dan untuk bukti penjualan barang 

kepada anggota kemitraannya masih menggunakan kertas nota yang ditulis 
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manual oleh petugas pencatatan/kasir, sehingga mengalami berbagai kendala 

diantaranya terjadi kesalahan dalam hal perhitungan jumlah penjualan harian 

yang berakibat sampai pada ketidakcocokan antara uang yang ada dengan 

perhitungan sebenarnya jika dikalkulasikan selama sebulan dan 

mengakibatkan pemborosan kertas serta memperlama dalam input data selain 

itu juga tidak dapat melihat laporan akhir bulan secara otomatis, cepat dan 

akurat. 

Memanfaatkan teknologi aplikasi menjadi hal yang bijak untuk 

meningkatkan omset penjualan, menambah penghasilan dan memberikan 

nilai ekonomis tentunya dalam hal bertransaksi. Dengan adanya teknologi 

aplikasi kita dapat menciptakan sistem penjulan menjadi cepat, nyaman, aman 

efektif, efisien dan menarik. Dengan pertimbangan tersebut, penulis 

memandang penting mengangkat kasus tersebut ke dalam laporan ini dengan 

mengambil judul: “Sistem Aplikasi Penjualan dan Penggajian pada CV. 

Arabian’s Kebab Berbasis Web” yang mampu menampilkan informasi baik 

laporan maupun menangani pada saat transaksi pembelian dan penjualan yang  

sedang berlangsung. Selain itu aplikasi ini diharapkan mampu mengatasi 

berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka diperoleh 

rumusan masalah yaitu “Bagaimana cara melakukan rekapitulasi data secara 

otomatis sekaligus menghemat kertas”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Sistem aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQLsebagai database. 

2. Sistem aplikasi akan berjalan dalam jaringan internet. 

3. Sistem aplikasi menangani masalah pergudangan/ stok barang yang 

meliputi update stok secara otomatis saat terjadi transaksi baik penjualan 

maupun pembelian serta jika terjadi ada kerusakan masing-masing barang 

dan pengeluaran barang untuk masing-masing outlet. 

4. Sistem aplikasi menangani masalah transaksi pembelian barang utama dan 

pembelian barang oleh masing-masing outlet. 

5. Sistem aplikasi menangani masalah transaksi penjualan barang kepada 

mitra dan penjualan produk oleh outlet yang hasilnya otomatis akan 

dicetak sebagai tanda bukti. 

6. Sistem aplikasi menangani masalah pengeluaran masing-masing outlet 

yaitu sewa tempat, rekening listrik dan gaji karyawan pada setiap 

bulannya. 

7. Sistem aplikasi menangani masalah informasi berbagai laporan pada setiap 

hari maupun bulan mulai dari transaksi penjualan, pembelian dan stok 

barang, pengeluaran barang, pengeluaran biaya serta laporan keuangan 

akhir bulan (laba rugi dan neraca) berdasarkan kategori pencarian yang 

dipilih selanjutnya hasilnya dapat dicetak jika diperlukan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat Sistem Aplikasi Penjualan 

dan Penggajian pada CV. Arabian’s Kebab yang dapat mengatasi 

ketidakcocokan antara jumlah penjualan dengan uang yang ada serta 

penghematan kertas pada buku jurnal harian, selain itu untuk memudahkan 

dalam input data dan menganalisa laporan akhir bulan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Memberikan solusi komputerisasi dalam input dan output data yaitu 

berupa informasi laporan baik digital maupun cetak sehingga menjadi 

praktis, cepat, aman, efektif, efisien, menarik dan mudah dioperasikan baik 

dilihat dari segi bagian pencatatan/ kasir maupun pemilik usaha. 

b. Penerapan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Pemprogram Web dan 

Sistem Basis Data. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan di perlukan untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi, maka di perlukan sistematika yang baik dan benar. 

Sistematika ini disusun dalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut: 

Pada bab 1 (satu) membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 (dua) membahas 

tentang tinjaun pustaka yang meliputi (1) Telaah Penelitian yang berisi 

tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 
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dilakukan (2) Landasan Teori yang berisi tentang pembahasan PHP dan 

MySQL. 

Pada bab 3 (tiga) membahas tentang metode penelitian yang berisi 

tentang metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data. Selain 

itu metode penelitian ini sendiri meliputi waktu dan tempat penelitian, 

peralatan utama dan pendukung, diagram alir penelitian, analisis kebutuhan 

sistem. 

Pada bab 4 (empat) membahas tentang pengujian yang berisi mengenai 

pengujian program meliputi pengujian internal dan eksternal.  Pada bab 5 

(lima) membahas tentang kesimpulan yang berisi mengenai hasil yang 

dicapai oleh program dan membahas tentang saran untuk pengembangan 

aplikasi selanjutnya. 


