
BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

COVID-19 menyebar menjadi pandemi di berbagai negara pada kuartal 

pertama tahun 2020. Penyebaran virus telah menyebabkan krisis kesehatan yang 

serius, kemudian oleh pemerintah Kebijakan Pembatasan Jarak dan Pembatasan 

Pergerakan Orang dikeluarkan. Fenomena pembatasan jarak juga mempengaruhi 

pelaksanaan kegiatan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) salah satunya adalah UD.Barokah yang terletak di kecamatan 

Air Molek, Indragiri Hulu, Riau. UD.Barokah menjual berbagai macam alat-alat 

perkakas, peralatan listrik hingga sepeda. Seiring dengan berkembangnya 

UD.Barokah, barang yang di jual juga semakin bervariasi. 

Kebijakan pembatasan jarak yang telah dikeluarkan mengakibatkan 

berkurangnya aktivitas jual beli khususnya bagi para UMKM. Kegiatan penjualan 

yang menurun menyebabkan barang pada penyimpanan sulit untuk berkurang dan 

terjadilah penumpukan barang. Stok atau persediaan barang adalah elemen yang 

sangat penting pada sebuah toko usaha, semakin banyak jenis barang di jual, maka 

semakin bertambah pula jumlah penjualannya. Namun, di balik itu terdapat 

kekurangan yaitu semakin  banyak pula terjadi penumpukan barang dengan jenis 

tertentu khususnya pada barang yang kurang di minati oleh pelanggan. 

Kemudian juga pemilik usaha harus mengerti apa yang sebenarnya customer   

inginkan untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan proses jual beli, 

khususnya dalam memberikan kemudahan untuk memilah barang yang diminati 

oleh konsumen. Sebagai contoh dalam peletakan barang-barang belanjaan yang 

tersusun di toko maupun jualan keliling sebaiknya disesuaikan dengan pola 

belanja konsumen. Seiring dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan harus 

mengerti barang apa saja yang konsumen minati untuk menentukan barang yang 

konsumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu manajemen untuk mengatur stok 

barang sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. 

Dari permasalahan tersebut maka akan dikembangkan sebuah aplikasi dengan 

sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan barang terlaris dengan 



Algoritma Apriori yang bertujuan untuk memberikan solusi barang terlaris dan 

keterkaitan barang. Aplikasi ini dapat menentukan barang mana yang paling 

diminati oleh pelanggan sehingga mempermudah pelaku usaha dalam menambah 

ketersediaan barang mana yang paling laku terjual dan memperkecil terjadinya 

penumpukan barang. Dan aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak umkm 

dalam mengembangkan usaha mereka dan juga memudahkan mereka dalam 

mengatur tata letak barang. 

Salah satu metode pengembangan sebuah perangkat lunak dengan waktu yang 

relatif singkat adalah dengan menggunakan Rapid Aplication Development 

(RAD). Waktu normal untuk pengembangan suatu sistem informasi membutuhkan 

waktu minimal 180 hari, dengan menggunakan metode RAD maka alam waktu 

30-90 hari suatu sistem dapat diselesaikan. (Noertjahyana, 2002:74). Penulis 

memilih metode RAD ini karena dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk 

mempermudahkan dalam mengembangankan menjadi model prototype-prototype 

yang nanti nya akan di buat berdasarkan permintaan pihak pemilik toko.  Metode 

RAD  ini bisa terbentuk dengan tim kecil maupun yang besar dan dengan metode 

pendekatan yang banyak digunakan. Tujuan dari penelitian ini untuk lebih 

terfokus dalam pengembangan aplikasi lebih modular, scalability, reusable dalam 

pengembangan, mempermudah team work, mengatasi perubahan requirement 

pengguna, dan memperpanjang siklus hidup perangkat lunak. jika aplikasi ini 

sudah jadi, developer lain dapat mengembangakan kembali dengan 

pengembangan ulang aplikasi yang telah dibuat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan di kaji di dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat 

menentukan barang terlaris dan keterkaitan antar barang dengan algoritma apriori. 

Aplikasi hanya memiliki satu aktor yaitu admin yang dapat mengakses berbagai 

macam fitur pada aplikasi. Akses pada aplikasi hanya dapat diakses secara online 

karena berbasis web. 



 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Sistem pendukung keputusan yang dibangun berbasis website dengan 

menerapkan metode Rapid Application Development (RAD). 

b. Sistem memiliki satu aktor yaitu Admin. 

c. Dapat mengolah data penjualan, data barang dan apriori. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  membuat dan merancang 

aplikasi dengan sistem pendukung keputusan untuk menentukan barang terlaris 

sehingga mempermudah pemilik toko dalam menyediakan barang yang dijual, 

mengatur tata letak barang dan mencegah terjadinya penumpukan barang. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat di ambil dari aplikasi ini adalah dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Mempermudah pemilik usaha dalam memilah barang mana yang harus di 

restock. 

b. Mencegah terjadinya penumpukan barang. 

c. Mempermudah dalam mengatur tata letak barang menurut kriteria. 

d. Pengeluaran dana lebih efektif. 

 

 


