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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul. 

Dalam dunia modern sekarang ini, perkembangan suatu badan usaha 

bergantung pada kemampuan personil dalam menangani segala bentuk usaha 

dengan waktu, biaya, dan tenaga dengan seefisien mungkin untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal serta mengantisipasi munculnya masalah dan segala bentuk 

persaingan bisnis yang ada. Suatu usaha jika tanpa masalah, merupakan usaha 

yang tidak mempunyai arah tujuan. Tetapi yang perlu ditegaskan adalah 

bagaimana atau solusi apa yang harus dilakukan jika masalah itu muncul. Hal ini 

seperti yang terjadi di PT. New Suburtex. 

PT. New Suburtex atau yang dikenal dengan nama PT. Suburtex pada 

awalnya berdiri di Ds. Gerdu Jetis Jl. Raya Solo-Sragen Km 7.8 Palur 

Karanganyar, dengan jenis usaha yaitu industri pemintalan dan pertenunan. Pada 

awal usahanya, PT. Suburtex berjalan dengan sangat sederhana dan hanya 

mempekerjakan karyawan berkisar lima puluh orang saja. Seiring dengan 

perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan pesat, dan 

juga usaha yang terus meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. 

Maka PT. Suburtex mengoptimalkan kinerjanya dengan menambah jumlah 

karyawan dan jumlah mesin, selain itu PT. Suburtex juga melakukan perluasan 

usaha dengan membuka kantor baru yang berlokasi di Ds. Pulosari Jl. Raya Solo-

Sragen Km 14 Kebakkramat Karanganyar, dengan jenis usaha pencelupan dan 

printing. Dalam perkembangannya ini, tidak sedikit hambatan atau masalah yang 
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muncul. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan pemecahan 

masalah yang secepatnya. Diantara masalah-masalah yang terjadi, salah satunya 

adalah mengenai persediaan bahan. 

Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, diperlukan suatu 

program aplikasi yang dapat mengerjakan dan menyelesaikan suatu informasi 

sehingga informasi yang dihasilkan dapat tepat pada waktunya. Tetapi hal ini 

belum diterapkan di PT. Suburtex, karena menurut direksi hal ini tidak terlalu 

penting dan tidak menghambat di dalam proses kinerja. Tetapi kalo dicermati 

secara seksama, sebenarnya hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerjanya dan 

sering terjadi persoalan order selesai tidak tepat pada waktunya ataupun terjadinya 

penumpukan stok lama yang masih tersisa. Jadi dalam hal ini, di PT. Suburtex 

mengalami persoalan di dalam melakukan penyetokan bahan. Hal ini dikarenakan 

pengerjaannya masih dilakukan secara manual dan sangat memungkinkan untuk 

terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara persediaan bahan yang terdapat pada 

buku laporan dan persediaan bahan yang terdapat di gudang atau di lapangan. 

Sehingga apabila diadakan pengecekan, sering terjadi ketidaksesuaian persediaan 

bahan yang ada pada laporan dengan yang ada di gudang atau lapangan. Oleh 

sebab itu penulis mencoba untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang 

terjadi di PT. Suburtex dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang 

selama ini terjadi di PT. Suburtex dengan membuat suatu program aplikasi 

Komputerisasi Sistem Persediaan Bahan Baku Berbasis Multi User di PT. 

Suburtex Jl. Raya Solo-Sragen Km 14 Kebakkramat Karanganyar. Dengan 

pembuatan program aplikasi tersebut, diharapkan permasalahan yang selama ini 

terjadi di PT. Suburtex dapat terselesaikan. Dan memudahkan user untuk 
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melakukan pemantauan terhadap stok barang yang dimilikinya, agar tidak terjadi 

ketidaksesuaian stok. Selain itu juga diharapkan dengan adanya program aplikasi 

ini, pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan dan juga untuk  memudahkan 

dalam pencarian barang berdasarkan jenisnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

 Sistem persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi di 

PT. New Suburtex belum tersusun dengan baik sehingga masih sering 

terjadi kesalahan. 

 Membuat suatu aplikasi sistem informasi yang dapat menangani 

permasalahan yang selama ini terjadi di PT. New Suburtex khususnya 

dalam menangani persediaan bahan. 

 Hasil apa yang akan didapatkan dari pembuatan sistem informasi 

tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

 Dari analisa masalah yang telah penulis peroleh dari perusahaan, bagian 

yang terkait dengan sistem ini adalah bagian pembelian, bagian penjualan, dan 

bagian persediaan. Sehubungan dengan terbatasnya waktu, biaya, dan kemampuan 

yang penulis miliki. Maka perlu adanya suatu batasan masalah, supaya 

pembahasan masalah tidak terlalu meluas dan semakin terarah. Antara lain : 

 Proses pencatatan data suppliyer, dan data barang 

 Transaksi penggunaan bahan dan transaksi pengadaan bahan 



4 
 

 Laporan-laporan yang meliputi laporan persediaan bahan baku, 

laporan bahan pembantu, dan laporan barang jadi. 

 Program aplikasi sistem komputerisasi persediaan bahan berbasis 

multi user ini dibuat dengan software Visual Basic.Net dan datebase 

MYSQL 

 User yang menggunakan program aplikasi ini meliputi : Bagian 

pembelian, dan bagian gudang. 

 

1.4 Tujuan Skripsi 

Penyusunan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program studi Strata satu di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, 

juga mempunyai dua tujuan penting. Adapun dua tujuan penting tersebut yaitu : 

1 Tujuan Strategis 

a. Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang selama ini telah        

dipelajari di Perguruan Tinggi. 

b. Mahasiswa dapat menerapkan sistem informasi ke dalam aplikasi 

komputer. 

2 Tujuan Umum 

a. Perusahaan dapat menggunakan sistem aplikasi tersebut untuk 

peningkatan efisiensi kerja. 

b. Membantu meningkatkan semangat disiplin kerja. 

c. Mahasiswa dapat mengadakan studi banding dengan disiplin ilmu 

yang ada. 



5 
 

d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman baru yang selama ini belum 

didapat. 

3 Manfaat Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi diharapkan dapat berguna bagi semua 

pihak, baik pihak perusahaan maupun penulis : 

a. Bagi PT. Suburtex supaya dapat mengetahui persediaan yang 

tersedia selain itu, adanya kesesuaian antara persediaan yang ada di 

lapangan dengan yang ada pada laporan. 

b. Bagi penulis agar dapat menganalisa dan membuat program 

aplikasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi 

sehingga program yang dihasilkan diharapkan dapat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu juga untuk 

menerapkan ilmu yang selama ini telah penulis pelajari di STMIK 

Sinar Nusantara. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Sistem Persediaan Bahan\ 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1  Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Pemilihan Judul, 

Perumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan Skripsi, Kerangka 

Pikir, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2 Landasan/dasar Teori, terdiri dari Pengertian Komputer, Pengertian 

Sistem, Pengertian Sistem Informasi, Pengertian Persediaan, dan 

Akuntansi Perusahaan. 
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Bab 3 Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang 

digunakan yang meliputi teknik pengumpulan data dan alat 

penelitian yang digunakan. 

Bab 4 Gambaran Umum Perusahaan terdiri dari Sejarah Perusahaan, 

Kegiatan Perusahaan dan Struktur Organisasi. 

Bab 5 Pembahasan terdiri dari Teknik Pengolahan Data Berupa Analisa 

Sistem meliputi : Diagram konteks, Diagram Arus Data, dan Relasi 

Tabel. Desain meliputi : Desain input, Desain Output, dan Desain 

Database. 

Bab 6 Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 


