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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Toko Cantik adalah salah satu minimarket di Kota Tidore Kepulauan, 

yang berdiri pada tanggal 29 april 2007 dengan alamat Jl. A Malawat No. 18 

Indonesiana Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Profinsi Maluku Utara. 

 Berdiri ditempat yang strategis, toko cantik Kota Tidore Kepulauan 

menyediakan barang-barang pokok seperti sandang dan pangan, di antaranya : 

minuman, bumbu dapur, bahan dapur, makanan ringan, kebutuhan anak, peralatan 

sekolah, permainan, pakaian dan berbagai macam barang yang berada disana. 

Selain itu, toko cantik Kota Tidore Kepulauan didalam perjalanan bisnisnya, telah 

memiliki rating usaha cukup besar, sehingga namanya telah menjangkau seluruh 

daerah dan kecamatan di kota tidore kepulauan.  Dengan memiliki pangsa pasar 

yang sangat baik, omset harian rata-rata toko cantik Kota Tidore Kepulauan 

adalah  5.000.000 – 6.000.000 Rupiah.  

Namun didalam beberapa periode ini, toko cantik kota tidore kepulauan tidak 

melakukan perkembangan yang baik pada bagian manajemen, yaitu tidak 

menerapkan dan menggunakan media berbasis teknologi. Olehnya, secara tidak 

langsung berdampak buruk pada toko cantik kota tidore kepulauan.    

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, lahirlah sebuah sistem informasi 

manajemen barang yang berbasis teknologi, diterapkan dan diuji  menggunakan 

web server serta dirancang dan dibangun menggunakan pemrograman HTML, 

untuk menyempurnakan sistem informasi toko cantik kota tidore kepulauan.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat report manager  pada sistem informasi manajemen 

barang toko cantik Kota Tidore Kepulauan ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi  menggunakan  pemrograman  HTML untuk 

menerapkan report manager dari sistem informasi  manajemen barang toko 

cantik Kota Tidore Kepulauan ? 

3. Bagaimana menguji hasil report manager yang telah dibuat ? 
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1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada tugas akhir ini dengan Judul “Sistem Informasi 

Manejmen barang toko cantik Kota Tidore kepulauan Menggunakan 

Pemrograman HTML : Manager” ini adalah sebagai berikut : 

a) Dreamweaver, Natepad++, Appserv, phpMyAdmin, dan Browser Google 

Chrome, sebagai alat pembuatan dan pengujian aplikasi, 

b) Hanya membahas tenatang program manajemen report penghasilan untuk 

manager toko cantik kota tidore. 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat sistem informasi manejmen barang berupa report manager pada 

toko cantik di Kota Tidore kepulauan  

2. Membuat Aplikasi untuk menerapkan sistem informasi report penghasilan 

pada toko cantik menggunakan pemrograman HTML  

3. Menguji hasil yang telah dibuat  

1.5  Metodologi  

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang 

diperlukan sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang 

menyangkut prisip kerja dan landasan teoritis, dimana data-data 

tersebut diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan. 

b. Survey Lapangan, Untuk pengamatan dan pengumpulan data-data 

yang akan digunakan untuk dianalisa. 

c. Perancangan System, dari pengamatan dan pengumpulan data tersebut 

kemudian dibuatkan suatu rancangan sistem yang digunakan untuk 

memproses data tersebut.  

d. Pengujian dan Analisa, dengan menggunakan alat bantu yang sesuai 

untuk mengetahui apakah kerja system telah sesuai dengan 

perencanaan. 
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e. Penyusunan Tugas Akhir, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem 

aplikasi tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan 

yang akhirnya disusunlah buku naskah Tugas Akhir ini mencakup 

semua langkah dalam perencanaan. 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini, dituliskan semua landasan teori dari topik Tugas 

Akhir. Dasar teori yang sudah terlalu umum tidak perlu dituliskan 

dengan panjang lebar, cukup ditulis ringkas saja. Sebaliknya, dasar 

teori yang benar-benar menjadi dasar teori Tugas Akhir harus 

dikupas secara mendalam, lengkap dengan referensinya. Bentuk 

kutipan yang dibuat harus mengacu pada aturan penulisan ilmiah. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan 

blok diagram perancangannya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisi implementasi/realisasi dari desain di-bab 3 dan 

implementasi hasil pengujian atau dapat berupa analisis  dari hasil 

pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, kesimpulan 

harus dilakukan dengan tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi 

tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dikaji. 


