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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang Penelitian 

Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki gudang-gudang pada pasar 

cimol gedebage untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang untuk 

dijual. Saat ini dunia persediaan barang di Indonesia semakin berkembang dengan 

banyaknya pusat perbelanjaan di kota-kota. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa 

hampir pada semua pasar-pasar persediaan barang adalah harta yang berharga atau 

dikatakan harta paling besar yang dimiliki oleh gudang gudang pada pasar tersebut. 

Dan persediaan juga merupakan elemen yang paling banyak menggunakan sumber 

keuangan pasar yang perlu disediakan agar pasar dapat beroperasi secara layak 

sebagaimana mestinya.  

Pasar Cimol Gedebage saat ini sangatlah banyak diminati konsumen, tidak hanya 

orang Bandung nya saja yang sering membeli tetapi banyak juga pengunjung dari kota 

besar seperti Jakarta sengaja berkunjung untuk memborong pakaian bekas yang 

tersedia di Pasar Gedebage tersebut, Biasanya Pasar Cimol Gedebage ini ramai 

didatangi oleh pengunjung pada saat weekend dari hari – hari biasanya. Pasar Cimol 

Gedebage buka setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. 

Jumlah toko yang ada di Pasar Cimol Gedebage kurang lebih sebanyak 1500 toko. 
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Toko - toko disana tidak hanya menjual pakaian bekas, ada juga yang menjual topi 

bekas, tas bekas, celana jeans bekas, jaket bekas, sepatu bekas dan baru, jas dan kemeja. 

Pasar Cimol Gedebage merupakan pasar yang memiliki kurang lebih terdapat 150 

gudang yang berjejer yang mengelilingi pasar perbelanjaan tersebut, semua gudang 

yang ada seluruhnya dimiliki oleh para investor yang tergabung dalam PD.pasar (Pasar 

Distribusi). PD.pasar adalah manajemen yang mengatur seluruh ruang lingkup tentang 

pasar cimol gedebage termasuk kios-kios dan gudang-gudang dipasar itu sendiri,Sejak 

awal berdiri pasar cimol gedebage melakukan perhitungan pembelian dan pemesanan 

barang dilakukan oleh gudang secara manual. Hal ini dapat dilakukan dengan baik 

selama pemilik gudang yang menyediakan barang selalu teliti dalam melakukan 

pengecekan barang serta disiplin dalam penyimpanan berkas transaksi. 

Di pasar Cimol Gedebage terdapat persediaan barang  yang sudah disediakan 

dan dikelola oleh manajemen. Kondisi fisik dari barang yang ada pasar cimol gedebage 

merupakan tanggungjawab manajemen yang mengelola gudang tersebut. Oleh karena 

itu setiap pedagang yang ingin membeli barang dagangnya wajib memilih macam-

macam atau kode barang yang telah disediakan oleh gudang dipasar untuk dipesan dan 

melakukan pembelian dan pembayaran barang. Biasanya pedagang yang sudah 

kehabisan stock barang untuk dijual kembali di pasar cimol gedebage selalu mengecek 

dahulu digudang untuk mengetahui apakah barang atau macam kode barang yang 

diinginkan sudah ada atau tersedia digudang, seperti biasanya sering sekali terjadi 

barang dan macam kode barang belum ada dan belum sampai digudang karena 
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terbatasnya pemakaian barang bekas atau barang import. Inilah yang sering dikeluhkan 

oleh seluruh pemilik kios yang ingin melakukan pembelian dan pemesanan barang, hal 

ini juga sering menjadi masalah karena jika barang dan macam kode barang tersedia 

digudang pembeli harus langsung melakukan pemesanan digudang jika tidak maka 

barang yang diinginkan telah dipesan dan dibeli oleh pedagang lainnya, sebagaimana 

mestinya seperti yang kita ketahui pasar adalah dunia bisnis dengan persaingannnya.  

Berdasarkan dari penelitian, persediaan barang di pasar cimol gedebage saat ini 

masih dilakukan secara manual dengan harus mendatangi gudang-gudang disekitaran 

pasar cimol gedebage untuk menanyakan apakah barang dan macam kode barang yang 

ingin dipesan tersedia  atau tidak, setiap orang yang ingin membeli barang 

dagangannya harus mengecek satu-satu seluruh gudang jika ingin melakukan 

pemesanan dan pembelian barang sesuai yang diinginkan, maka dari itu inilah yang 

sangat menyulitkan pemesan untuk melakukan pembelian barang ketika stok barang 

tidak tersedia karena terbatasnya barang import yang mengakibatkan sulitnya pedagang 

mendapatkan barang yang tersedia dari gudang pada saat ini karena terbatasnya barang 

impoert, maka menjadi masalah yang semakin rumit seiring berjalannya skala bisnis 

yang berjalan di pasar gedebage bandung, Pemilik gudang dan petugas pun mengalami 

kesulitan dalam memeriksa barang dan macam kode barang mana saja yang tersedia 

karena masih mencari dalam bentuk catatan buku. Tentu saja itu akan memakan waktu 

cukup banyak dalam proses pembelian barang.  
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Adanya kesulitan dalam order distribusi barang dikarenakan data persediaan barang 

hanya mengacu terhadap pembukuan data persediaan di gudang saja sehingga data 

tidak actual dan Pada saat pembeli ingin membayar uang muka pembelian barang dan 

membayar uang angsuran yang telah disepakati petugas gudang harus terlebih dahulu 

mencari lalu kemudian mencocokkan dengan nota nama pembeli yang dipegang oleh 

pembeli agar pihak pembeli dan petugas gudang tidak salah dalam pencatatan dan 

pembayaran. Dalam melakukan penjualan barang bisa dilakukan membayar secara 

tunai atau angsuran dalam jangka waktu selama satu bulan, Selain itu petugas masih 

harus mengumpulkan semua nota dan buku baru kemudian membuat laporan bukti 

pemesanan, penjualan, pembelian, dan pembayaran, dari penjelasan diatas, maka 

penulis mencoba untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI 

PERSEDIAAN DAN PENJUALAN BARANG DI PASAR CIMOL GEDEBAGE 

BANDUNG BERBASIS WEB”. Dengan harapan dapat membantu mengoptimalkan 

kinerja pada perusahaan ini. 

1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Adapun identifikasi dan rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Adanya kesulitan dalam order distribusi barang dikarenakan data persediaan barang 

hanya mengacu terhadap pembukuan data persediaan di gudang saja sehingga data 

tidak aktual. 

2. Sulitnya pedagang mendapatkan barang yang tersedia dari gudang pada saat ini 

karena terbatasnya barang import. 

3. Membutuhkan waktu yang sangat lama dan bertahap dalam jangka 30 hari  untuk 

membuat nota bukti penjualan, pembayaran, pembelian  dan laporan  barang. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat membuat rumusan masalah yaitu 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara mengatasi kesulitan dalam pengorderan distribusi barang pada 

pembukuan persediaan data di gudang. 

2. Bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ketersediaan barang digudang 

oleh petugas gudang. 

3. Bagaimana cara mempersingkat waktu dalam pembuatan nota 

penjualan,pembayaran,pembelian, dan laporan. 

1.3.Maksud Dan Tujuan Penelitian  

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebuah langkah untuk mengetahui 

bagaimana rencana dan tujuan untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian. 
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1.3.1. Maksud Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi 

persediaan barang pada Pasar Cimol Gedebage, guna memudahkan berbagai kegiatan 

yang menyangkut dengan sistem informasi persediaan barang sehingga dapat berjalan 

dengan lancar dan efektif. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui sistem informasi persediaan dan penjualan barang yang sedang 

berjalan di Pasar Cimol Gedebage Bandung. 

2. Untuk membuat pengujian sistem informasi persediaan dan penjualan barang 

pada Pasar Cimol Gedebage Bandung. 

3. Untuk merancang sisem informasi persediaan dan penjualan barang pada Pasar 

Cimol Gedebage Bandung. 

 

1.4.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu dan 

pengembangan pengetahuan yang didapat selama dibangku kuliah. Dengan 

penyusunan proposal pengajuan skripsi ini diharapkan timbul suatu motivasi untuk 

meningkatkan kemampuan penguasaan disiplin ilmu yang ditekuni dalam bidang  
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komputer dan dalam pembuatan aplikasi, untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam ruang lingkup dunia kerja yang sesungguhnya. 

1.4.1. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sistem Informasi persediaan 

barang, pemesanan barang, pembelian barang dan pembuatan laporan ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pasar Cimol Gedebage sehingga akan lebih 

mudah dalam melakukan pengolahan data. 

1.4.2. Kegunaan Akademis 

Bagi penulis sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu Sistem 

Informasi yang telah di dapat selama di bangku kuliah, dan penulis berharap dapat 

memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembacanya. 

1.5.Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah, maka perlu adanya 

pembatasan pada pembahasan Sistem Informasi Persediaan Barang Di Pasar Cimol 

Gedebage Bandung Berbasis Web, diantara lain sebagai berikut : 

1. Web persediaan dan penjualan memberikan hak akses yang berbeda antara 

admin dan pedagang.  

2. Hanya membahas proses persediaan dan penjualan barang, stok barang, laporan 

persediaan barang masuk dan laporan penjualan barang dipasar cimol 

gedebage. 
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3. Pada sistem informasi ini tidak menjelaskan tentang pembuatan barang hanya 

sebatas persediaan barang dari bagian gudang. 

4. Bila melakukan hutang dan lebih dalam 1 bulan belum melakukan pelunasan 

petugas akan memberi peringatan ke pedagang dengan mendatangi toko 

pedagang yang bersangkutan. 

1.6.Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 

1.6.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar cimol gedebage yang terletak di Jalan Soekarno 

Hatta Bandung, Jawa Barat 40212 Kota Bandung Hp 082129179635 

1.6.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober 2019 – Desember 2019. Waktu 

pelaksanaan penelitian terdapat dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 jadwal dan pengerjaan 

 

No KEGIATAN 

2019 

April Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Communication   
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2. Quick plan                 

3. 

Modeling Quick 

Design 

                

4. 

Contruction Of 

Prototype 

                

5. 

Deployement Delivery 

& Feedback 

                

 

 

1.7.Sistematika Penulisan 

Dari penyusunan laporan diatas untuk memperjelas secara rinci uraian bahasan 

Bab demi Bab dalam Skripsi ini, maka penulis membuat Sistematika Penulisan 

Laporan untuk mempermudah pembaca dalam memahami laporan ini. 

BAB I. PENDAHULUAN   

Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Penelitian, Identifikasi 

dan Rumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian yang 

terdiri atas Kegunaan Praktis dan Kegunaan Akademis, Batasan Masalah, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 
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BAB II. LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang berhubungan dengan pembangunan 

sistem. 

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menerangkan tentang objek penelitian yang akan diteliti pada 

laporan skripsi dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. berisikan Teori 

singkat dan Profil Cimol Gedebage, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi, 

Gambaran kerja. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil implementasi yang di dapat dari objek yang telah di 

teliti dan merupakan hasil solusi dari pembahasan masalah-masalah yang terjadi pada 

objek penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang didapat selama penulis 

melakukan kegiatan penelitian, serta memberikan saran-saran untuk pengembangan 

sistem agar berguna bagi perusahaan yang telah di teliti. 

 


