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BAB 1. PENDAHULUAN 

  

 

 

BAB 1 berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup kajian, dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini sangat pesat, terutama dalam 

bidang komputer. Kecanggihan teknologi saat ini dapat mensimulasikan 

perangkat-perangkat diluar komputer, dan disimulasikan kedalam komputer 

dalam bentuk virtual. 

Digital Printing adalah sebuah proses cetak dari sebuah gambar digital 

secara langsung ke berbagai macam media. Proses ini umumnya terjadi 

pada proses cetak professional ketika sebuah file kecil dari computer atau 

sumber lain dicetak menggunakan printer laser atau inkjet bervolume besar. 

Produk yang dihasilkan adalah kartu nama, poster, flyer, buku, cetak warna, 

photobook, karton dan sebagainya. Digital printing ini memiliki keterbatasan 

cetak yang memiliki ukuran maksimal A3+ atau 32×48 cm. Jenis digital 

printing ini sangat cocok untuk melayani olah dokumen yang dibutuhkan 

perusahaan dan mahasiswa seperti pembuatan buku laporan, buku textbook 

dan sebagainya. 

Eagle Printing adalah sebuah perusahaan cetak digital yang mampu 

mencetak berbagai jenis pencetakan. Mulai dari produksi pencetakan 

brosur,kartu nama, flyer, buku dan lain-lain. Eagle Printing menyesuaikan 

kebutuhan pencetakan sesuai keinginan customer dengan berbagai format 

ukuran dan tentunya dengan kualitas dan harga terbaik. Eagle Printing 

berdiri pada tahun 2011. Dengan mempekerjakan 4 orang pegawai tetap 

perusahaan dapat mencetak hingga 500 rim kertas per bulannya.Eagle 

Printing menjanjikan kualitas dan layanan terbaik sesuai dengan visi dan 

misinya sebagai penyedia layanan cetak yang akuratif. Saat ini, perusahaan 
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sedang melakukan komputerisasi didalam perusahaan untuk mengikuti 

perkembangan jaman agar tidak ketinggalan dengan perusahaan sejenis. 

Komputerisasi dilakukan dalam beberapa bidang, seperti bidang pemesanan, 

produksi dan arus kas perusahaan.  

Pemilik Eagle Printing ini mengemukakan bahwa minimalnya sumber 

daya teknologi yang dimiliki oleh Eagle Printing ini menjadi sebuah hambatan 

untuk berkembang. Tidak adanya teknologi sistem informasi yang digunakan 

dalam penjualan dan pembelian menjadi salah satu faktor permasalahan 

dalam perusahaan ini. Pecatatan pembelian semuanya masih manual atau 

tulis tangan, sehingga memungkinkan adanya kesalahan dalam pencatatan 

data. Pencatatan order dan penjualan juga  masih dilakukan manual atau 

ditulis menggunakan tangan. Pegawai yang bekerja kurang tangkas dan 

cepat dalam melakukan pekerjaanya, terutama dalam penghitungan harga 

cetakan karena semuanya dihitung manual dan memerlukan waktu yang 

sangat lama untuk mendapatkan harga cetakan. Perhitungan biaya untuk 

biaya cetak sangat tergantung pada jumlah kertas yang akan dicetak, 

pemotongan, serta bagian penyelesaian atau finishing cetakan. Karena 

waktu yang dibutuhkan sangatlah lama, sehingga banyak customer yang 

pergi karena menunggu terlalu lama untuk dilayani. Masalah kedua yang 

dihadapi adalah tentang nota penjualan ke customer. Nota penjualan masih 

menggunakan buku nota berbentuk kertas dua rangkap, satu untuk customer 

dan satu lagi untuk arsip  perusahaan. 

Karena terbuat dari kertas dan berukuran cukup kecil, sehingga nota 

rentan sekali hilang ataupun rusak karena terkena air. Banyaknya nota 

penjualan yang hilang inilah yang menyebabkan kerugian bagi Eagle 

Printing. Jika nota penjualan hilang, pemilik tidak dapat mengetahui berapa 

banyak transaksi yang telah terjadi dan seringkali keuntungan menurun 

karena uang yang tidak diketahui dimakan oleh pegawainya. Stok barang 

tidak ada pencatatan secara jelas sehingga perusahaan tidak dapat 

mengetahui barang mana yang harus dibeli, yang masih banyak dan akan 

habis. Masalah ketiga yang dihadapi adalah pencatatan transaksi bulanan. 

Banyaknya arsip dan nota yang ada seringkali membuat bagian accounting 
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kesulitan sehingga menimbukan kesalahan dalam penghitungan keuntungan 

perusahaan, serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak adanya 

pengawasan terhadap pembukuan pun menyebabkan kerugian besar bagi 

perusahaan karena ditemukannya beberapa accounting yang merubah 

jumlah transaksi yang ada sehingga perusahaan dirugikan karena uang 

masuk ke kantong accounting tersebut. 

Setelah mengetahui masalah yang di hadapi Eagle Printing, perlu 

adanya sistem informasi yang dapat mengatasi masalah pada saat ini. 

Sistem tersebut dapat membantu dalam pembelian barang, pengolahan data 

stok, perhitungan harga cetakan serta perekapan transaksi penjualan pada 

Eagle Printing. Diharapkan dengan adanya pembuatan sistem berbasis 

desktop ini dapat mengelola data dengan lebih cepat, aman dan membantu 

Eagle Printing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan efisiensi 

waktu dari program ini. 

  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang 

masalah yang ada    sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menghitung harga cetakan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengolah data member? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengolah stok? 

4. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membuat laporan penjualan 

dan pembelian? 

5. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengolah data penjualan? 

 

1.3 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat aplikasi perhitungan harga cetakan pada Eagle Print. 

2. Membuat aplikasi pengolah data member. 

3. Membuat aplikasi yang dapat mengolah stok barang dan pembelian 
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barang. 

4. Membuat aplikasi yang dapat membuat membuat laporan penjualan dan 

pembelian dengan metode I report. 

5. Membuat aplikasi yang dapat mengolah data penjualan 

 

 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian pada penelitian ini adalah : 

 

Table 1.1 Ruang Lingkup 

Komputer Spesifikasi 

a. Hardware   Processor min Pentium IV 

 Memory DDR2 1Gb. 

 Harddisk 80 Gb. 

 Intel® GMA 950 Graphics 

 Monitor 

 Keyboard dan Mouse 

b. Software  Database : MySQL 

 Development Tools : NetBeans IDE 8  

 Operating Sistem : Windows XP / 7 

 Software Architecture : Desktop 

 Programming Method : Object Oriented  

 

Table 1.1 berisikan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan kebutuhan 

hardware maupun software. 

Hak akses dibagi menjadi 2 : 

a. Owner 

Pemilik yang dapat melihat, mengedit dan menghapus terhadap seluru 

htransaksi yang ada,merubah harga cetakan, harga kertas dan jasa. 

b. User 

User mempunyai hak untuk menghitung harga cetakan serta menginput 
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order tersebut ke dalam database. 

 

 

1.5 Sumber Data 

Data-data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui proses wawancara 

dengan pemilik perusahaan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui wawancara 

terhadap pegawai dan staf, serta studi literature, internet, dan sumber-

sumber lainnya untuk mendukung kekuatan dan kebenaran data primer. 

 

1.6 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan yang dilakukan. 

 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori, prinsip-prinsip, aturan-aturan, yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada, sehingga dapat membantu penulis dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang proses bisnis, flowchart, dan rancangan desain 

program. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai hasil dalam perancangan aplikasi yang telah 

dilakukan. 
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BAB V PEMBAHASAN DAN UJI COBA HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai tahapan evaluasi atas hasil yang telah dicapai 

penulis dalam melakukan penelitian, dengan adanya tahapan evaluasi ini 

akan diketahui mengenai kelebihan maupun kekurangan penulis dalam 

melakukan penelitian, sehingga dapat memberikan masukan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan dan hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran – saran yang diberikan penulis kepada masyarakat 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

  


