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Latar Belakang :  
Sistem komputerisasi yang dihadapi manusia saat ini sangatlah kompleks, yang 
mengharuskan penyelesaian di segala bidang secara tepat dan cepat. Sebagai contoh 
proses penanganan pencatatan barang masuk dan keluar di CV. In’s Homestay masih 
menghandalkan kemampuan manusia (bersifat manual) yang akan mengalami banyak 
hambatan terutama dalam hal ketelitian dan kemampuan manusia serta memerlukan 
waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Untuk menangani permasalahan yang ada 
penggunaan sistem komputerisasi adalah cara yang paling tepat dalam meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi kerja. Apalagi dengan didukungnya sistem yang berbasis 
multiuser sehingga server (kasir) tidak perlu lagi harus melaporkan kepada direktur 
karena bisa di akses bagi mereka yang telah memiliki hak untuk mengakses (client). 
 
Tujuan dan Manfaat :  
Menjadi tolak ukur bagi penulis apabila mengalami kesulitan saat terjun dilapangan 
dan mencari alternatif penyelesaiannya. Adapun manfaat yang diperoleh adalah 
memberikan kemudahan dalam mengelola data dan penyajian informasi yang 
berhubungan dengan kearsipan agar lebih efisien dan akurat.  
 
Rumusan dan Pembatasan Masalah :  
 Bagaimana membuat komputerisasi sistem persediaan barang di CV. In’s 
Homestay berbasis multiuser. 
 Masalah yang dibahas agar tidak terlalu luas dan mudah dipahami. Penulis 
memberikan pembatasan masalah sebagai berikut: input terdiri dari data barang, data 
supplier, data mandor. Proses berupa transaksi barang masuk dan keluar. Output 
terdiri dari laporan data barang, laporan data supplier, laporan data mandor, laporan 
transaksi barang masuk dan keluar.  
 
Metode Penelitian dan Kerangka Pekerjaan : 
Bahwa dalam penyusunan kerja praktek ini metode penelitian yang digunakan 
meliputi observasi, interview dan studi pustaka. Software yang digunakan Visual 
Basic 6.0. Kerangka pengerjaan laporan skripsi adalah pendahuluan, metode 
penelitian, rancangan penelitian, implementasi sistem dan penutup. Untuk database 
terdiri dari data barang, data supplier, data mandor, data transaksi barang masuk dan 
data transaksi barang keluar. 
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