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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di jaman sekarang, banyak bisnis yang naik turun. Banyak yang tidak 

bertahan lama karena semakin bermunculannya kompetitor untuk 

memperebutkan pangsa pasar. Tetapi banyak juga yang berani mengambil 

spekulasi untuk membuat suatu bisnis yang sudah ada agar menjadi lebih 

berkembang dan dikenal banyak orang. Di kota Denpasar sendiri, showroom 

mobil sangatlah mudah untuk ditemukan. Hal itu memicu banyaknya 

bengkel-bengkel yang mulai muncul. Dengan banyaknya bengkel variasi 

mobil, tetapi bengkel-bengkel tersebut masih banyak yang belum 

menggunakan sistem modern. Salah satunya adalah PT. Anugrah Baru. 

PT.Anugrah Baru adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh 

beberapa pemilik saham dan dikelola oleh salah satu pemilik saham tersebut. 

Perusahaan ini terletak di Jalan Gatot Subroto di kota Denpasar, Bali. 

Perusahaan ini bergerak di bidang variasi mobil. Perusahaan ini memiliki 

beberapa divisi, seperti divisi penjualan, divisi inventori, divisi personalia, 

divisi sales, divisi pembelian. Aksesoris mobil, perawatan mobil, modifikasi 

mobil adalah beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan di divisi penjualan. 

Aksesoris mobil berupa tambahan-tambahan yang sudah terdapat di katalog. 

Sedangkan untuk perawatan mobil, antara lain adalah cuci mobil, ganti oli, 
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balancing, dan lain-lain. Untuk modifikasi mobil, PT.Anugrah Baru hanya 

melayani ganti velg mobil, dan pemasangan audio. 

Divisi yang dimiliki oleh perusahaan ini cukuplah kompleks, tetapi 

sistem yang dipakai sekarang ini belumlah mampu untuk menunjang kinerja 

dari perusahaan ini. Kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat secara umum 

yang dirasakan oleh pemegang saham, antara lain: 

a. Ada kemungkinan penyelewengan dalam masalah penjualan, 

serta inventori. 

b. Sistem yang sekarang dipakai masih sistem manual, yang 

menyimpan nota dan dilakukan penghitungan diahkir bulan 

jika diminta laporan. 

c. Tidak adanya sistem yang jelas untuk memprediksi inventori 

yang dibutuhkan sesuai dengan penjualan, agar tidak disimpan 

di dalam gudang terlalu lama. 

d. Perlunya modal yang besar ketika membeli barang demi 

mendapatkan potongan harga, sehingga perputaran uang 

menjadi macet. 

e. Ada kemungkinan kekurangan bahan inventori karena 

banyaknya permintaan. 

Apabila sistem penjualan dan inventori telah diimplementasikan, hal 

itu akan mempermudah pemilik saham. Keuntungan yang dapat dinikmati 

oleh pemilik perusahaan, antara lain adalah 

a. Penjualan dan inventori barang menjadi lebih transparant. 
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b. Pemilik saham dapat melihat persediaan barang tanpa harus 

membongkar gudang terlebih dahulu. 

c. Proses yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan, dan 

pemasukan inventori, serta pengeluaran inventori menjadi 

lebih terorganisir. 

d. Adanya sistem forecasting yang mampu untuk memprediksi 

penjualan inventori secara tepat, agar inventori yang 

mempunyai masa kadaluarsa tidak mubazir. 

e. Perputaran uang yang digunakan untuk membeli inventori 

dapat digunakan untuk bagian lain. 

Dengan dibuatnya sistem ini, diharapkan dapat menjawab permasalah 

yang sedang dialami oleh PT.Anugrah Baru saat ini. Selain itu, sistem ini 

juga dapat digunakan oleh perusahaan lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam tugas 

ahkir ini masalah yang dirumuskan adalah bagaimana membuat sistem 

penjualan dan peramalan inventori dengan metode time series berbasis Java 

Swing dan MySQL untuk PT.Anugrah Baru yang dapat memprediksi 

pemakaian inventori agar tidak berlebihan, maupun kekurangan. 

Pembuatan sistem penjualan dan peramalan inventori ini sangat 

membantu perusahaan karena sistem penjualan dan inventori akan membuat 

perusahaan menjadi lebih transparant dan terorganizir, sedangkan peramalan 
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inventori untuk memprediksi kapan pembelian inventori yang tepat, serta 

berapa jumlah yang akan dipakai untuk beberapa bulan ke depan, agar tidak 

terjadi kelebihan, maupun kekurangan inventori. 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka batasan 

masalah yang diberlakukan dalam tugas ahkir ini adalah membuat sistem 

penjualan dan peramalan inventori dengan metode time series yang berbasis 

Java Swing dan MySQL. Pembuatan sistem ini hanya meliputi: 

a. Fitur customer dapat melakukan add, edit, dan delete. 

b. Fitur pegawai dapat melakukan add, edit, dan delete. 

c. Fitur barang dapat melakukan add, edit dan delete. 

d. Fitur supplier dapat melakukan add, edit, dan delete. 

e. Fitur rak dapat melakukan add, edit, dan delete. 

f. Fitur penjualan dapat melakukan add, edit. 

g. Fitur pembelian dapat melakukan add dan edit. 

h. Fitur user dapat melakukan add, edit, dan delete. 

i. Fitur laporan untuk customer, barang, supplier, penjualan, dan 

pembelian. 

j. Fitur penjualan yang dapat dilihat harian, bulanan, maupun 

tahunan. 

k. Fitur pembelian hanya untuk melihat pemasukkan barang ke 

inventori. 
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l. Inventori dapat melakukan fungsi search agar pencarian barang 

menjadi lebih mudah. 

m. Prediksi hanya meliputi inventori. 

n. Prediksi hanya akan memprediksi untuk 5 barang. 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Ahkir 

Tujuan dari tugas ahkir ini adalah membuat sistem penjualan dan 

peramalan inventori dengan metode time series berbasis Java Swing dan 

MySQL untuk PT.Anugrah Baru. 

1.5 Metodologi Penyusunan Tugas Ahkir 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

5.1 Survei kebutuhan sistem penjualan dan prediksi inventori 

5.1.1  Information gathering 

5.1.2 Data-data yang dibutuhkan untuk sistem penjualan dan 

peramalan inventori dengan metode time series 

5.2 Analisis dan Perancangan sistem: Analisa dan desain sistem, UI 

Mockup dan ER-Diagram. Perancangan aplikasi menggunakan 

metode waterfall. 

5.3 Development: Proses pembuatan sistem penjualan dan peramalan 

inventori dengan metode time series berbasis Java Swing Swing 

dan MySQL. 
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5.4 Integration and test: Mengimplementasikan sistem penjualan dan 

peramalan inventori  dengan metode time series yang dibuat dan 

proses testing aplikasi. 

5.5 Evaluasi dan perbaikan: Melakukan evaluasi sistem penjualan dan 

peramalan inventori dengan metode time series dan melakukan 

perbaikan aplikasi. 

5.6 Penulisan: Penulisan tugas akhir dimulai dari pembuatan proposal 

hingga pembuatan kesimpulan dari perancangan dan pembuatan 

sistem penjualan dan peramalan inventori dengan metode time 

series yang telah dibuat. 

1.6 Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan 

terdiri dari: 

BAB I Pendahulan 

 Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, ruang  lingkup pembahasan, tujuan tugas akhir, metodologi, 

serta sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi teori dasar yang menunjang pemahaman terhadap 

sistem, yaitu beberapa teori mengenai sistem penjualan dan peramaln 

inventori dengan metode time series dan teknologi yang digunakan 

yang meliputi Java Swing dan MySQL. 
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BAB III Analisa dan Desain Sistem  

Bab ini berisi dokumentasi dari tahap-tahap dasar pembuatan program 

yang meliputi analisa dan desain istem dari metode penyusunan tugas 

akhir yang telah dibuat. Perancangan aplikasi menggunakan metode 

waterfall. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi implementasi, testing dan aspek entrepreneurship dari 

modul-modul. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari perancangan dan 

pembuatan sistem,  serta saran-saran untuk keperluan pengembangan 

selanjutnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




