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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi informasi telah mengalami perubahan secara 

cepat dan dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang 

menginginkan perubahan yang lebih baik dan lebih cepat lagi dengan adanya 

teknologi informasi. Seiring dengan perkembangannya, teknologi informasi 

semakin merambah ke berbagai bidang terutama dalam bidang penjualan 

secara online.  

Kemajuan teknologi di berbagai negara kini tidak hanya memudahkan 

setiap orang untuk berinteraksi dan berbagi informasi, namun juga 

memberikan ruang tersendiri bagi para pengusaha untuk bisa menjangkau 

calon konsumennya tanpa harus memikirkan batasan ruang, waktu, serta mulai 

meninggalkan strategi konvensional yang biasanya membutuhkan anggaran 

dana yang terbilang cukup mahal karena harus menyediakan tempat, 

perlengkapan kantor, stok barang, pegawai, dll. Terbatasnya ruang lingkup 

pemasaran juga dapat menjadi kendala bila menggunakan bisnis konvensional, 

yang tentunya akan berdampak pada omset yang dihasilkan.  

Internet sebagai media online banyak dimanfaatkan untuk transfer 

data, sharing informasi, dan bahkan termasuk bisnis jual beli produk dan jasa 

di internet juga terus berkembang. Peranan internet yang cukup besar, 

memang memudahkan para pelaku usaha untuk mendulang untung besar 

setiap bulannya. Bahkan, bisa dikatakan sekarang ini hampir semua usaha bisa 

dijalankan dengan mudah melalui media online, tak terkecuali aneka peluang 
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bisnis alat-alat olahraga yang sekarang ini marak dijalankan para pemiliknya 

melalui situs media online. Namun demikian, tidak berarti bisnis konvensional 

ditinggalkan begitu saja. Para pebisnis masih memikirkan kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki oleh bisnis online maupun bisnis offline / 

konvensional.  

Dalam membangun sistem informasi web, ada banyak kendalanya 

dalam metodologi yang akan digunakan. Seringkali tidak diketahui 

karakteristik dari user dan jumlah user yang luas dan terbesar di seluruh dunia. 

Teknologi dan bahasa user menjadi masalah tersendiri dalam membangun 

sebuah aplikasi berbasis web.  

Kebanyakan perusahaan merasakan perlunya mempunyai persediaan 

bahan baku demi melancarkan usahanya, karena bahan baku merupakan 

komponen utama dari pembentukan proses harga pokok produksi, selain biaya 

tenaga kerja dan biaya overhead. Perencanaan logistik suatu barang 

dipengaruhi oleh peramalan permintaan, persediaan, dan pengendalian 

penggunaan. Pengadaan logistik dilakukan berdasarkan ceking barang pada 

gudang, yang apabila habis baru dilakukan pemesanan kembali yang diadakan 

untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. 

Untuk pengendalian penggunaan dilakukan dengan cara cross check antara 

jumlah pelanggan dengan penggunaan kebutuhan alat olahraga yang dilakukan 

oleh bagian logistik dan pengawas mutu produksi dengan pencatatan dan 

pelaporan.  

Permasalahan persediaan bahan baku merupakan permasalahan yang 

sangat penting dalam efisiensi produksi di perusahaan. Bila bahan baku yang 
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dimiliki perusahaan melebihi kebutuhan yang direncanakan untuk proses 

produksi, maka perusahaan menanggung resiko biaya cukup besar, baik itu 

resiko akibat penyimpanan maupun kerusakan bahan. Bila ini dibiarkan, maka 

modal perusahaan yang seharusnya diinvestasikan pada bidang lain akan 

terserap dalam pengadaan persediaan bahan baku dan tentunya perusahaan 

akan banyak mengalami kerugian karena sistem pengendalian persediaan 

bahan baku tersebut belum tepat. 

Model EOQ (Economic Order Quantity) merupakan rumusan untuk 

menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. 

Penggunaan model ini bertujuan agar memperoleh jumlah biaya yang efektif 

untuk memesan, selain pengendalian persediaan dengan cara pencatatan dan 

prosedur yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Inventory / persediaan 

barang sebagai salah satu elemen pertama dari modal kerja dan merupakan 

aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, yang secara terus – menerus 

mengalami perubahan.  

Berdasarkan hal tersebut, agar dapat memberikan solusi terhadap suatu 

permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis akan membuat suatu aplikasi 

“Sistem Informasi Pemasaran Alat Olahraga Berbasis Web di Toko 

Falloren Wonogiri Menggunakan Metode EOQ (Economic Order 

Quantity)”, guna memudahkan pelanggan maupun pemilik saling berinteraksi 

secara online tanpa harus dipisahkan adanya jarak dan waktu serta dapat 

dicapainya suatu pengelolaan barang yang efektif dalam upaya untuk menekan 

biaya produksi yang cukup tinggi. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan: 

a. Apakah model pengadaan kebutuhan alat olahraga berdasarkan metode 

EOQ (Economic Order Quantity) dapat memperbaiki efisiensi 

dibandingkan dengan cara pengadaan kebutuhan alat olahraga yang 

sekarang diterapkan. 

b. Bagaimana merancang serta membangun sebuah sistem informasi 

pemasaran alat olahraga berbasis web di toko falloren wonogiri 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity), agar penanganan 

dalam pengelolaan barang dapat ditekan secara lebih efektif dan efisien. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalahnya adalah: 

a. Memberikan informasi mengenai produk, cara pembayaran, konfermasi, 

serta fasilitaslainya yang terdapat maupun ditampilkan di toko falloren. 

b. Terdapat adanya form registrasi yang ditujukan kepada member. 

c. Update produk-produk terbaru. 

d. Produk yang akan ditampilkan dalam sistem informasi ini hanya terbatas 

pada skate board beserta aksesoris yang diperlukan. 

e. Terdapat adanya pembatasan hak sebagai user. 

f. Aplikasi yang digunakan yaitu PHP dengan Dreamweaver sebagai tool 

pembuatannya dan basis data MySQL. 

g. Metode yang digunakan untuk optimasi persediaan menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity). 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian bahan baku yang 

diterapkan perusahaan dan mengetahui tingkat efisiensi sebelum dan 

sesudah menggunakan metode EOQ. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Untuk mengetahui kebijakan dan sistem perencanaan kebutuhan alat 

olahraga yang sekarang diterapkan. 

b. Untuk mengetahui sistem pengadaan alat olahraga yang sekarang 

dilakukan. 

c. Untuk membuat model pengadaan kebutuhan alat olah raga 

berdasarkan metode EOQ. 

d. Untuk mengetahui efisiensi pengadaan kebutuhan sebelum dan 

sesudah menggunakan EOQ. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi akademik 

Bagi akademik, manfaat yang diperoleh dari pembuatan skripsi ini adalah 

terciptanya suatu aplikasi sistem informasi pemasaran alat olahraga 

berbasis web, yang diharapkan mampu digunakan dengan sebaiknya, dan 

sebagai tambahan perbendaharaan buku di perpustakaan. 
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b. Manfaat bagi mahasiswa 

Bagi mahasiswa, proposal ini dapat dijadikan acuan sebagai sumber 

referensi maupun pedoman bagi mahasiswa lain yang mengambil mata 

kuliah atau melakukan penelitian mengenai sistem informasi pemasaran 

alat olahraga berbasis web. 

c. Manfaat bagi masyarakat 

Bagi masyarakat, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

berbelanja alat olahraga secara online dengan lebih efektif dan efisien. 

d. Manfaat bagi Toko Falloren 

Bagi Toko Falloren, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui 

efisiensi pengadaan kebutuhan alat olahraga dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk 

pengembangan dan pengelolaan di tingkat selanjutnya. 

 

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat pada tahap sebelumnya, 

maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian. Pada tahap ini ditentukan tujuan 

penelitian untuk merancang dan mengimplementasikan suatu sistem yang 

dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli. Adapun 

kerangka pemikirannya yaitu: 
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Permasalahan dalam pemasaran alat olahraga

Secara Offline Secara Online

Keterbatasan waktu 
bagi pelanggan

Kurang leluasa dalam 
memilih produk yang 

diinginkan

Perancangan dan 
pembuatan perangkat 

lunak (Sistem Informasi)

Pengumpulan data mengenai 
tahapan dari alur sistem 

berdasar metode yang dipilih

Membuat suatu desain 
informasi perangkat 
lunak serta database

Membuat suatu analisa 
baik dari segi teknologi, 

user, dan biaya serta 
resiko

Melakukan implementasi 
berupa penulisan program 

serta sumber daya yang akan 
digunakan

Sistem informasi pemasaran alat 
olahraga berbasis web 

menggunakan metode EOQ

 

Gambar 1.1 Kerangka pikir sistem informasi pemasaran alat olahraga 

berbasis web 

 

Penjelasan: 

Dari masalah-masalah yang terdapat pada gambar diatas maka penulis 

ingin mengimplementasikan ke dalam suatu bentuk perancangan sistem 

informasi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi jual-

beli terutama alat olahraga secara online. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Laporan skripsi ini terdiri dari enam bab, dimana setiap bab akan 

mempunyai pembahasan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam pemahaman isi dari skripsi ini. Adapun 

sistematika penulisan laporan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I   :   PENDAHULUAN 

  Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka / skema 

pemikiran, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang dasar-dasar teoritis yang menjadi landasan 

pemecahan masalah pada sistem informasi pemasaran alat olahraga 

berbasis web di toko falloren dan mengenai teori-teori yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. 

Landasan teori didapat dari ilmu dalam perkuliahan dan buku-buku 

perpustakaan maupun sumber lain. Adapun landasan teori tersebut 

adalah: pengertian komputer, pengertian internet, pengertian sistem 

informasi, pengertian world wide web (www), PHP, MySQL, 

metode EOQ, dan pengertian toko online. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang gambaran mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam membangun sistem informasi ini. 
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BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

  Berisi tentang gambaran mengenai obyek penelitian yaitu latar 

belakang berdirinya toko falloren wonogiri, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan tugas serta wewenang dari setiap anggota / 

pengurus. 

BAB V  :  PEMBAHASAN MASALAH 

  Pada bab ini akan membahas seluruh permasalahan yang ada pada 

pembatasan masalah. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang 

penulis ajukan yaitu mengenai Sistem Informasi Pemasaran Alat 

Olahraga Berbasis Web di Toko Falloren Wonogiri Menggunakan 

Metode EOQ (Economic Order Quantity). 

DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN    

 

 

  

 


