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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada era serba digital ini pengelolaan gudang pada toko smartphone Guffy 

saat ini masih dengan cara manual yang kondisi pencatatannya memakai tulisan 

tangan untuk melakukan inventaris barang dan juga pencatatan manual tulisan tangan 

pada saat penjualan barang, sehingga karyawan terkadang kesulitan untuk mencari 

barang yang masih tersedia atau barang sudah habis. Sebagai toko smartphone yang 

semakin berkembang dan semakin banyak barang yang harus diinventariskan maupun 

dijual, maka dijaman yang era globalisasi ini toko smartphone harus mampu 

mengelola barang dengan cepat dan akurat. Karena jumlah barang selalu bertambah 

dan semakin banyak juga pelanggan yang berminat ingin membeli smartphone, maka 

pekerjaan tidak bisa selalu dilakukan secara manual, dikawatirkan akan terjadi 

banyak kesalahan dan ketidaktepatan dalam inventarisasi dan saat menjualan barang 

hingga melihat laporan penjualan barang. Maka diperlukan sistem yang bisa mencatat 

secara riil yang dapat tersimpan di pc atau server, suatu sistem informasi backend 

saat melakukan inventaris barang baru. Masalahnya diperlukan juga sistem untuk 

penjualan sehingga tidak perlu mencatat secara manual (tulis tangan). Maka saat 

melakukan penjualan barang akan lebih cepat dan ringkas, maka dari itu diperlukan 

penggunaan qrcode. Karena qrcode akan lebih aman dan praktis sehingga saat 

melakukan penjualan barang, hanya menggunakan kamera smartphone dan sebuah 

aplikasi pembaca QR untuk melakukan scanner pada qrcode. Maka dari itu 

dirancanglah “Pemakaian Qrcode pada Sistem Informasi Penjualan Toko Guffy” 

Sebagai contoh kasus, penulis mengambil pada toko smartphone Guffy yang 

berada di banyumanik semarang, konsumen yang ingin membeli suatu barang harus 

dicek secara manual pada daftar barang yang di catat manual (tulis tangan) ataupun 

langsung digudang oleh pegawai yang tentunya sangat tidak efisien. Kondisi tersebut 

mestinya dapat diatasi dengan perencanaan sebuah dengan system inventory barang
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menggunakan qrcode scanner. Sistem tersebut nantinya akan sangat membantu 

karyawan saat melakukan pembelian dan penjualan barang pada toko Guffy. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemakaian 

Qrcode pada Sistem Informasi Penjualan Toko Handphone Guffy sebagai alat untuk 

mempermudah pekerjaan dan menyingkat waktu penjualan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dirumuskan beberapa 

masalah seperti berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi inventory penjualan barang 

menggunakan qrcode ? 

2. Bagaimana membangun sistem inventory barang di gudang toko Guffy? 

3. Bagaimana aplikasi sistem informasi inventory barang menggunakan qrcode 

dapat membantu sistem penjualan di konter handphone Guffy? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini: 

1. Merancang sistem informasi inventory penjualan barang menggunakan 

qrcode. 

2. Mengetahui bagaimana membangun sistem inventory barang digudang toko 

Guffy. 

3. Mengetahui aplikasi sistem informasi inventory barang menggunakan qrcode 

dapat membantu sistem penjualan di konter handphone Guffy. 

 


