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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi di era saat ini sangat 

memberikan pengaruh kepada semua manusia, mulai dari 

kegiatan sehari-hari sampai dalam melakukan pekerjaan. 

Semua manusia diharapkan dalam melakukan pekerjaan 

dapat secara cepat dan mampu memanfaatkan teknologi, 

hal ini menjadi permasalahan yang utama dalam 

melakukan bisnis.   

Komputer adalah salah satu dari kemajuan 

teknologi, terutama dalam melakukan pekerjaan bisnis 

untuk merubah secara cepat kegiatan manual menjadi 

digital. Komputer sudah banyak digunakan di semua area 

bisnis mulai dari skala kecil maupun skala besar.  

Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan 

dalam bidang bisnis yaitu sebuah aplikasi berbasis web. 

Toko yang dikelola oleh ibu Tjia ini banyak didatangi oleh 

pelanggan yang dekat disekitarnya. Mulai dari tahun 2018 

dari sebuah toko kecil sampai sekarang ini memberikan 

dampak yang baik untuk orang disekitarnya. Toko ini 

banyak diminati oleh orang-orang karena memiliki barang 

yang lengkap dan pembayaran bisa ditunda dengan jangka 
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waktu beberapa hari kedepan, selain itu pelanggan dapat 

memilih sendiri dan diberikan layanan lain yang dapat 

memberikan kenyamanan semua orang. 

Toko Waringin adalah usaha rumahan yang berada 

di Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang sudah 

berdiri sekitar 3 tahun. Toko Waringin menjual berbagai 

kebutuhan sehari-hari seperti, beras, gula, minyak, sabun 

mandi, makanan, minuman, serta dapat melakukan 

pembayar listrik, dll. Sistem perhitungan pemasukan dan 

pengeluaran yang masih dilakukan secara manual memiliki 

risiko tinggi dalam kesalahan dan kehilangan data, serta 

belum adanya sistem pelaporan yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk melihat penghasilan per bulan. Selain 

itu, waktu kedatangan sales yang tidak selalu tepat 

memberikan kesusahan Toko Waringin dalam menangani 

kekurangan barang yang sudah habis.  

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi ini 

penulis sangat bersemangat dalam membuat sebuah 

aplikasi dengan judul “Pengembangan Aplikasi 

Penjadwalan Sales dan Pengelolaan Data Berbasis Website 

Application Di Toko Waringin”. Diharapkan dengan 

aplikasi ini Toko Waringin dapat melakukan penjadwalan 

dalam marketing serta dalam mengelola data penting yang 

berisiko hilang sangat tinggi. 
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1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyusunan laporan tugas 

akhir yaitu: 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III 

Program Studi Teknik Informatika (D3-TI) Fakultas 

Teknologi Informasi (FTI) Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW). 

b. Memenuhi tugas Matakuliah Tugas Akhir. 

c. Mendapatkan pengalaman dalam merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi web. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan menerapkan 

penjadwalan sales untuk mempermudah Toko 

Waringin dalam menjadwalkan sales sesuai dengan 

waktu kedatangan. Tujuan khusus dari penelitian ini 

yaitu: 

a. Membantu Toko Waringin dalam membuat laporan 

yang berkaitan dengan transaksi pemasukan dan 

pengeluaran. 

b. Merancang aplikasi sistem penjadwalan sales 

dengan ketepatan waktu untuk memudahkan admin 

dalam menunggu kedatangan sales. 
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c. Menerapkan aplikasi yang mudah digunakan 

berbasis web untuk Toko Waringin. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Cakupan topik bahasan adalah garis besar dari apa 

yang dibahas dalam penelitian ini, cakupan bahasan laporan 

tugas akhir ini yaitu: 

a. Aplikasi penjadwalan sales ini digunakan oleh Toko 

Waringin di Pangkah, Kab. Tegal. 

b. Aplikasi memiliki 2 akses pengguna yaitu admin adalah 

pemilik toko atau bisa juga oleh karyawan dan sales yang 

akan datang berkunjung ke Toko Waringin.  

c. Admin dapat menggunakan semua fitur yang ada di 

aplikasi mulai dari tambah, edit, hapus, dan menambahkan 

laporan keuangan. Sales hanya dapat menggunakan fitur 

jadwal saja yang ada di aplikasi sales.  

d. Aplikasi ini tidak dapat digunakan sebagai aplikasi 

transaksi dikarenakan aplikasi ini hanya sebagai aplikasi 

melihat waktu kedatangan sales dan pengelolaan data 

penting Toko Waringin.  

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah gambaran penulisan 

laporan tugas akhir ini secara sistematis. Laporan penelitian 

ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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1.4.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab satu ini berisi latar belakang 

permasalahan yang mendasari adanya penelitian ini, 

tujuan yang dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus, cakupan topik bahasan dan sistematika 

penulisan penelitian.   

1.4.2 BAB II DASAR TEORI 

Bab dua ini menjelaskan dan memaparkan 

penelitian-penelitian yang terkait dan menjelaskan 

metode penelitian yang digunakan oleh penulis.  

1.4.3 BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab tiga akan menjelaskan mengenai 

perancangan sistem aplikasi yang dibuat. Mulai dari 

cara kerja, input data, dan output dari aplikasi. Selain 

dari sistematis kerja juga dijelaskan design yang 

digunakan berupa beberapa diagram yang digunakan. 

Pada bab tiga juga akan diberikan gambaran software 

dan hardware yang dapat digunakan untuk 

menggunakan aplikasi penjadwalan sales ini. 

1.4.4 BAB IV IMPLEMENTASI, HASIL, DAN 

ANALISIS 

Bab empat akan menampilkan berupa 

implementasi aplikasi, hasil akhir aplikasi, dan analisis 

selama menggunakan uji coba aplikasi. 
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1.4.5 BAB V PENUTUP 

Bab lima adalah penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran dari hasil uji coba dan sistem 

kerja dari aplikasi. 

1.5 Jadwal Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi penjadwalan sales dan 

pengelolaan data Toko Waringin memiliki target 

waktu dalam setiap proses yang dilakukan. Hal ini 

memberikan kemudahan penulis dalam merencanakan 

waktu aplikasi akan selesai. Berikut tabel perancangan 

aplikasi: 

 

 

Tabel 1.1. Jadwal Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Waktu Bulan 1 

Januari  

Minggu 

3-4 

Bulan 2 

Februari 

Minggu 

1-2 

Bulan 2 

Februari  

Minggu 

3-4 

Bulan 3 

Maret  

Minggu 

1-2 

Bulan 3 

Maret 

Minggu 

3-4 

Bulan 4 

April 

Minggu 

1-2 

Bulan 4 

April  

Minggu 

3-4 
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