
1

1 BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun belakang ini

sangat pesat, manusia mulai memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang.

Perkembangan teknologi terjadi baik dari sisi perangkat keras dan perangkat

lunak yang semua di tujukan untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia.

Salah satu perangkat yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah

smartphone.

Produksi smartphone dalam sepuluh tahun terakhir meningkat pesat,

dikarenakan masyarakat yang mulai menggantung kan peran smartphone untuk

melayani berbagai macam kebutuhan tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi.

Namun juga digunakan sebagai perangkat untuk ber sosial media, menikmati

Tontonan di Youtube, membaca berita, transaksi keuangan dan masih banyak lagi.

Perkembangan tersebut juga memicu tumbuhnya layanan pembelian perbaikan

smartphone di luar gerai resmi masing-masing produsen. Salah satunya NAUFAL

CELL yang terletak di Sleman, Yogyakarta. NAUFAL CELL mengakomodir

penjualan, pembelian dan perbaikan smartphone.

Sebelumnya NAUFAL CELL telah menggunakan perangkat lunak berbasis

desktop seiring dengan berjalan nya waktu di sadari perangkat lunak tersebut

memiliki banyak kekurangan. Antara lain adalah perangkat lunak berbasis desktop

tidak bisa di akses di mana saja dan kapan saja. Perangkat lunak tersebut hanya

dapat di jalankan dengan menggunakan komputer, dan memiliki UI/UX yang
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belum memuaskan. Terlalu banyak fitur-fitur yang tidak terpakai

dikarenakan perangkat lunak tersebut di buat massal sehingga mengedepankan

fitur-fitur yang sifatnya umum atau general, tampilan yang kurang nyaman di lihat,

tidak adanya sistem pencadangan sehingga ketika komputer terkena virus atau

mengalami kerusakan perangkat keras maka risiko kehilangan data akan sangat

tinggi dan tidak muda untuk di pindah antar komputer. Setiap komputer harus

memiliki spesifikasi dan perangkat lunak pendukung lainnya.

Selain masalah yang di uraikan di atas, terdapat kasus lain yaitu ketika

Penjual, teknisi dan admin melakukan transaksi di luar toko. Transaksi di luar

toko terjadi ketika konsumen menggunakan metode COD (Cash On Delivery),

Maka dengan menggunakan aplikasi Desktop transaksi tidak dapat langsung di

inputkan pada saat itu juga. Penjual, teknisi dan admin harus kembali ke toko

terlebih dahulu untuk input data transaksi pada komputer toko.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian ini

mencoba untuk memecahkan masalah dengan merancang dan membangun sebuah

sistem manajemen penjualan dan service berbasis web dengan menerapkan

teknologi dari framework Bootstrap 5 yang merupakan versi terbaru yang di rilis

pada tahun 16 juni 2020 untuk versi alpha. implementasi teknologi Bootstrap 5

pada website untuk sistem informasi manajemen penjualan dan service tersebut di

harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada yaitu sebuah aplikasi

manajemen yang dapat di akses dengan mudah, kapan saja dan di mana saja.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah

dapat adalah bagaimana mengimplemtesikan framework CSS Bootstrap 5 pada

antarmuka sistem manajemen penjualan dan service smartphone ?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas uraian ruang lingkup penelitian

adalah sebagai berikut :

1. Rancang bangun Aplikasi manajemen penjualan dan service smartphone

menggunakan teknologi Bootstrap 5 berbasis web

2. Sistem memiliki multiuser hak akses antara lain adalah Penjual, teknisi

dan admin.

3. admin memiliki hak akses untuk melihat laporan transaksi penjualan,

pembelian dan service smartphone.

4. admin memiliki hak akses untuk menambah, mengurangi dan

menghapus data karyawan yaitu Penjual dan teknisi.

5. Penjual & admin memiliki hak akses untuk melakukan pembelian dan

penjualan smartphone.

6. Teknisi memiliki hak akses untuk melakukan input transaksi servis dan

pengembalian barang.

7. Konsumen melakukan pembelian langsung ke toko atau COD (Cash On

Delivery) dengan perjanjian terlebih dahulu.

8. Aplikasi tidak membahas stock barang.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas , adapun tujuan Penelitian adalah menghasilkan

sebuah sistem manajemen penjualan dan service smartphone berbasis website

yang di harapkan dapat memecahkan masalah yang ada yaitu membantu

pengelolaan transaksi penjualan dan service.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di harapkan adalah aplikasi yang akan di bangun

mampu memberikan kemudahan dan mengikatkan efektivitas operasional toko

yang meliputi berbagai transaksi baik penjualan , pembelian dan service

smartphone.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penulisan laporan secara lebih ter struktur

dan mudah di pahami, pada penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup

penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Pada tinjauan pustaka dan dasar teori berisi tentang pengeditan atau defensi

yang di ambil dari buku atau penelitian lain yang serupa yang telah

dilakukan sebelumnya
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BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi mekanisme pengumpulan bahan dan data yang

berkaitan dengan kebutuhan penelitian, analisis kebutuhan sistem dan per

ancangan sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Membahas implementasi sistem yang di rancang pada bab sebelumnya dan

pengujian sistem. Menjelaskan proses konfigurasi sistem.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, sebagai acuan

pengembangan aplikasi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang daftar sumber dan rujukan materi yang di gunakan pada

penelitian ini.

LAMPIRAN

Berisi lampiran-lampiran berupa gambar atau data yang tidak dapat di

jelaskan secara lengkap pada bab sebelumnya.


