
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Virtual Shopping Cart adalah sebuah sistem yang digunakan untuk 

mempermudah customer dalam proses pembelian barang, karena dengan Virtual 

Shopping Cart, pelanggan tidak perlu lagi membawa – bawa barang belanjaan, 

atau repot – repot bertanya kepada staf tentang informasi sebuah produk, karena 

semuanya sudah bisa dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan menggunakan 

Virtual Shopping Cart ini. 

Akan tetapi, ada beberapa efek negatif dari sistem Virtual Shopping Cart 

ini. Salah satunya yaitu dapat menimbulkan antrian pada gudang saat melakukan 

pengambilan barang apabila alur kerja pengeluaran barang tidak sesuai dengan 

alur kerja yang dibutuhkan pada Virtual Shopping Cart ini. Efek negatif lainnya 

yaitu dapat membuat kinerja staf menjadi kacau apabila kinerjanya tidak sesuai 

dengan yang dibutuhkan sistem Virtual Shopping Cart ini. 

Maka dari itu, diperlukan sebuah alur kerja pengeluaran barang yang 

sesuai untuk Virtual Shopping Cart. Dengan alur kerja yang tepat, maka 

diharapkan dapat meminimalisasi antrian pada gudang, dan meningkatkan kinerja 

staf perusahaan. Virtual Shopping Cart dengan alur kerja yang tepat, dapat 

membuat pelanggan lebih nyaman dalam berbelanja. 



Sistem ini disebut back end karena melibatkan pegawai kasir, pegawai 

gudang, serta  manager pada sebuah hypermarket.   



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari 

Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana merancang bangun sistem 

penyimpanan dan pengeluaran barang pada virtual shopping cart untuk 

mengurangi waktu pengambilan barang dari gudang?” 

1.3 Ruang Lingkup 

Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas adalah :  

1. Sistem backend yang dikerjakan pada tugas akhir ini adalah mencakup 

kasir dan pengeluaran barang. 

2. Keluaran di tugas akhir ini adalah perangkat lunak berbasis desktop 

untuk bagia kasir, pengeluaran barang, dan desain sistem 

pergudangan. 

3. Analisa kebutuhan sistem dilakukan pada 3 retail hypermarket. 

4. Perangkat lunak digunakan oleh banyak karyawan secara bersamaan. 

5. Networking tidak tercakup dalam tugas akhir ini. 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Merancang bangun sistem penyimpanan dan pengeluaran barang 

pada virtual shopping cart untuk mengurangi waktu pengambilan barang 

dari gudang. 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi customer adalah meminimalisasi antrian. 

2. Manfaat bagi perusahaan adalah efisiensi dan efektivitas waktu 

pengambilan barang, serta mengurangi jumlah pegawai di gudang. 



3. Manfaat bagi pembuat adalah sistem ini dapat dijual kepada 

perusahaan hypermart yang bisa menguntungkan secara finansial. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan 

1. Analisa kebutuhan sistem seperti tata letak gudang, sistem 

pergudangan, dan wawancara pada 5 pakar operasional. 

2. Desain sistem database, UI, fitur, dan sistem pergudangan. 

3. Pengujian perangkat lunak dan desain sistem pergudangan. 

1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, tugas akhir, manfaat penelitian tugas akhir, 

metodologi pelaksanaan tugas akhir, sistematika penulisan tugas akhir, dan 

company profile. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan teori berisi beberapa teori yang dipakai untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini.Yang dibahas adalah SDLC, swing, sistem pergudangan. 

BAB III Analisis dan Desain Sistem 

Pada bab ini diuraikan analisa kebutuhan sistem seperti rata – rata antrian, 

investasi shopping cart, dan sistem pergudangan dengan wawancara pada 

3 retail hypermarket. Kemudian melakukan desain sistem database, UI, 

fitur, dan sistem pergudangan. 



 

 

BAB IV Pengembangan dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi perangkat lunak, serta pengujian 

perangkat lunak dan desain sistem pergudangan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran pengembangan 

1.8 Aspek Entrepreneurial 

 Seringnya terjadi antrian saat pengambilan barang di hypermarket besar, 

sangat merugikan dan tidak nyaman. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah 

proses pengambilan pada gudang di hypermarket agar lebih efisien dan lebih 

cepat. Dengan menggunakan gadget dan wifi toko, pegawai gudang dapat 

melakukan pengambilan barang dengan lebih cepat dan efisien. Pada gadget 

pegawai gudang akan tampil transaksi apa saja yang sudah terbayar dan perlu 

diambilkan barang – barangnya. Ketika pegawai gudang memilih salah satu nota 

transaksi, akan tampil barang – barang apa saja yang perlu dikumpulkan beserta 

lokasi penyimpanan barang tersebut. Sedangkan untuk pegawai kasir, tidak perlu 

melakukan scan barcode pada tiap barang, tetapi hanya perlu memasukkan kode 

yang diberikan oleh pelanggan. Dengan memasukkan kode transaksi yang 

diberikan pelanggan, pegawai kasir dapat langsung melihat barang apa saja yang 

akan dibeli oleh pelanggan tersebut.  



 Segmentasi penggunaan aplikasi ini adalah orang – orang yang bekerja 

pada suatu hypermarket. Segmentasi pembeli aplikasi ini adalah hypermarket – 

hypermarket besar. 

 

 Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan aplikasi ini antara lain : 

1. Pemakaian listrik untuk implementasi dan pengujian. Dengan perhitungan 

menggunakan listrik untuk wifi sebesar 12v – 1A dan tarif untuk prabayar 

Rp. 1.200,-/kWh sesuai dengan tariff adjustment September 2015 yang ada 

di www.pln.co.id dengan pengujian 8 jam kerja selama 30 hari adalah Rp 

34.560,-. 

Pemakaian listrik laptop sebesar 19.5 – 4.7A dan tarif untuk prabayar Rp. 

1.200,-/kWh sesuai dengan tariff adjustment September 2015 yang ada di 

www.pln.co.id dengan pengujian 8 jam kerja selama 30 hari adalah Rp. 

262.080,-. 

Pemakaian AC 1 PK sebesar 195.3v – 4.3A dengan daya sebesar 840 watt 

dan tariff prabayar Rp. 1.200,-/kWh sesuai dengan tariff adjustment 

September 2015 yang ada di www.pln.co.id dengan pengujian 8 jam kerja 

selama 30 hari adalah Rp. 241.920,-. 

Jadi total dari pemakaian listrik sebesar Rp. 538.560,-. 

2. Biaya pengerjaan aplikasi selama 6 bulan dengan tarif masing – masing 

sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan yang dikerjakan oleh 2 orang (frontend dan 

backend) 



 Total modal yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi ini adalah Rp. 

36.538.560,-. Sehingga penulis mengestimasikan harga virtual shopping cart  

adalah Rp. 25.000.000,- / unit toko. Harga tersebut sudah tercakup biaya instalasi. 

Biaya dalam pemasaran aplikasi ini yaitu biaya bensin dengan penggunaan 

mobil selama sebulan yaitu Rp. 1.000.000,-. Dalam pemasaran aplikasi ini harus 

door to door dengan melakukan demo aplikasi. 

Biaya infrastruktur yang perlu disiapkankan oleh perusahaan antara lain : 

1. Biaya untuk menyiapkan router yaitu Rp. 800.000,-. 

2. Biaya gadget untuk pegawai gudang minimal 4 gadget yaitu Rp. 

1.000.000,- / gadget. 

3. Biaya trolley untuk pengambilan barang – barang di gudang minimal 4 

trolley yaitu Rp. 975.000,- / trolley. 

Keuntungan yang didapat di pihak perusahaan adalah : 

1. Perusahaan dapat meningkatkan keefektifan waktu pengambilan barang 

sebesar 59,2%. Sehingga apabila biasanya dalam 1 hari, seorang pegawai 

bisa melakukan pengambilan 30 nota, maka dengan bantuan aplikasi ini, 

pegawai dapat melakukan pengambilan 48 nota. 

2. Perusahaan dapat mengurangi jumlah pegawai di gudang, karena sistem 

alur pengambilan barang ini mempermudah pegawai dalam 

mengumpulkan barang – barang apa saja yang dibutuhkan suatu nota milik 

pelanggan. Sehingga apabila biasanya pada sebuah gudang dibutuhkan 10 

sampai 15 orang, dengan sistem pengambilan ini hanya diperlukan 5 

sampai dengan 10 orang pegawai saja. 


