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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara umum suatu perusahaan atau instansi baik pemerintah

maupun swasta menginginkan masalah yang dihadapi bisa teratasi dengan

cepat dan tepat. Untuk mengatasi masalah dengan cepat dan tepat maka

perlu digunakan sarana dan teknologi terkini. Hal ini tak lepas dari

teknologi khususnya dibidang komputer karena telah dibuktikan bahwa

komputer telah menunjukkan kemampuan sanggup menyelesaikan dan

membantu manusia dalam pemecahan masalah yang dihadapi walau

penanganannya tidak semua memakai komputer namun sangat membantu

manusia, karena kemampuan dan daya ingat manusia yang sangat terbatas

bila dibandingkan data yang harus diolah, disimpan yang cukup rumit dan

besar. Disamping itu tingkat kecepatan pemrosesan data bila

dibandingkan dengan alat-alat yang lain, komputer memiliki keunggulan

lebih cermat, cepat, tepat dan tidak kenal lelah serta dapat digunakan sesuai

dengan kebutuhan dari sistem yang telah dibuat.

Informasi yang di hasilkan oleh sistem informasi di UD. Pancuran

Mas Kebumen masih kurang efisien, akurat dan terpercaya, karena masih

dikerjakan dengan sistem yang terpisah-pisah antara satu bagian dengan

bagian yang lain dan masih belum terkomputerisasi. Untuk meningkatkan

efisiensi dan kinerja dari perusahaan dalam hal ini mengenai inventori

barang jadi, sudah seharusnya UD. Pancuran Mas Kebumen menerapkan
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Sistem Komputerisasi yang terkait dan terintegrasi antara bagian satu

dengan bagian lain, supaya pengaksesan data atau informasi serta pembuatan

laporan dapat berjalan dengan cepat dan akurat sehingga dapat

meningkatkan efisiensi perusahaan.

Seorang pemimpin perusahaan yang setiap harinya selalu

dihadapkan pada berbagai masalah yang harus dipecahkan, dituntut adanya

sifat kecepatan, ketepatan dan keberanian dalam mengambil suatu

keputusan serta harus berhati-hati, sehingga harus membutuhkan alat bantu

yang dapat diandalkan untuk mengurangi tenaga, pikiran, waktu serta dana

yang diperlukan. Contoh kejadian dengan adanya system manual pada

tahun 2006 terjadi kehilangan data penjualan Sirja Coaster sejumlah

300.000 keping dengan nilai penjualan sekitar Rp. 300.000.000,00.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka diperlukan cara yang

mudah, cepat dan tepat waktu yaitu dengan sistem komputerisasi yang

sangat memungkinkan adanya kesempatan dan kemampuan untuk

mengembangkan usahanya.

Dengan masalah-masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk

menganalisa system inventori Barang jadi secara multi user, karena dengan

menggunakan sistem multi user mempunyai banyak keuntungan yaitu

mudah dilakukan kontrol terhadap masing-masing bagian / divisi, karena

dalam sistem ini digabungkan antara sistem yang satu dengan yang lainya

dimana akan menghasilkan suatu output yang dapat dioperasikan di kedua

sistem tersebut, misalnya pengoperasian antara bagian gudang mempunyai

hak-hak yang tidak bisa dibuka di bagian lain begitu juga sebaliknya



3

sehingga akan lebih memperlancar kerja dan lebih efisien waktu kerja

dengan adanya pemakaian komputer dengan sistem multi user ini, yang

penulis beri judul : “SISTEM APLIKASI INVENTORI BARANG JADI

PADA UD. PANCURAN MAS KEBUMEN BERBASIS MULTI USER”

semoga nantinya sistem ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan

masalah khususnya masalah inventori barang jadi.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas masalah

yang di hadapi UD. Pancuran Mas Kebumen yang akan penulis angkat

dalam skripsi ini adalah “Bagaimana cara pengolahan data Barang Jadi pada

UD. Pancuran Mas Kebumen”.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Agar pembahasan masalah ini dapat lebih terarah, maka perlu

adanya suatu batasan masalah. Batasan masalah ini meliputi :

1. Proses Pencatatan Data Barang Jadi.

2. Proses Pencatatan Data Pemasok.

3. Proses pencatatan Data Pelanggan.

4. Transaksi Barang Jadi Masuk Gudang.

5. Transaksi Barang Jadi Keluar Gudang.

6. Laporan Data Barang

7. Laporan Data Pemasok

8. Laporan Data Pelanggan
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9. Laporan Stock Barang Jadi

10. Penentuan Hak Akses User dalam aplikasi inventori barang jadi

1.4. TUJUAN PENULISAN

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan

studi program Strata 1 di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. Selain tujuan

tersebut ada dua tujuan penting yang meliputi tujuan umum dan tujuan

strategis.

1. Tujuan Umum

a. Menciptakan UD. Pancuran Mas Kebumen menjadi perusahaan

yang mampu menyampaikan informasi data stock yang lebih

lengkap, akurat dan cepat dengan aplikasi system komputerisasi

inventori.

b. Meningkatkan pelayanan yang baik kepada Penjualan.

c. Mahasiswa dapat menggunakan studi banding dengan disiplin ilmu

yang ada.

d. Mahasiswa dapat menggunakan ilmu yang sudah diperoleh selama

masa perkuliahan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta dalam

suatu karya nyata berbentuk skripsi.

2. Tujuan Strategis

a. Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan ilmu yang telah

dipelajari di STMIK Sinar Nusantara.
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b. Mahasiswa dapat menerapkan dan menyelesaikan permasalahan

yang ada hubunganya dengan Inventori Barang Jadi dengan sistem

Multi User

c. Perusahaan yang bersangkutan dapat menggunakan Sistem

Aplikasi Inventori Barang Jadi tersebut untuk meningkatkan

efisinsi dan efektifitas kerja.

1.5. MANFAAT SKRIPSI

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi beberapa pihak, baik pihak STMIK Sinar Nusantara,

mahasiswa maupun perusahaan. Adapun manfaat tersebut adalah :

1. Bagi STMIK Sinar Nusantara

Bagi STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung dapat

melaksanakan fungsinya sebagai pengabdian masyarakat. Manfaat

yang diharapkan dari penelitian ini agar Program Sistem Aplikasi

Inventori Barang Jadi secara multi user berguna bagi banyak pihak

khususnya Pada UD. Pancuran Mas Kebumen.

2. Bagi Penulis

Bagi mahasiswa dapat merealisasikan teori-teori yang telah diperoleh

selama berada di bangku kuliah ke dalam praktek nyata. Mahasiswa

dapat membuat Sistem Aplikasi Inventori Barang Jadi secara multi

user yang nantinya dapat menghasilkan informasi yang berkualitas,

baik bagi perusahaan, maupun Penjualan sehingga dapat

meningkatkan kinerja perusahaan.
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3. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan dapat memanfaatkan hasil dari sistem tersebut untuk

membantu kecepatan dan ketepatan kinerja pada bagian administrasi

penjualan. Sistem ini nanti diharapkan akan lebih efisien dan efektif

sehingga manfaat yang diperoleh bagi pengguna sistem akan lebih

besar.

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas

kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada

tahap ini ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan

mengimplementasikan suatu sistem Aplikasi Inventori Barang Jadi berbasis

multi user yang dapat mendukung kegiatan operasional di bagian

administrasi gudang di UD. Pancuran Mas Kebumen.

Berikut skema pemikiran :
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Gambar 1 : Skema kerangka pemikiran

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Disini penulis akan mengemukakan sistematika Laporan Skripsi

yang akan digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian.

Sistem Inventori Yang Berjalan
Di UD. Pancuran Mas Kebumen

saat ini
(Sistem Lama)

Sistem masih
manual atau belum
terkomputerisasi

Pelayanan kepada
Penjualan dan
Pemasok yang
lambat, kurang
cepat sehingga

tidak efektif

Akses Informasi
yang kurang cepat

dan efisien
terutama masalah
inventori barang

jadi

Pengembangan Sistem Inventori Barang
Jadi Pada UD. Pancuran Mas Kebumen
dengan Teknologi Komputer berbasis

Multi user

Penataan Data dari
Sistem Manual ke

Sistem Komputerisasi
dengan pengolahan

database

Menentukan Aktivasi
dan Interface serta
Mengatur User dan
Menentukan Hak

Aksesnya

Sistem Aplikasi Inventori Barang Jadi
Pada Perusahaan UD. Pancuran Mas

Kebumen Berbasis Multi user

Belum efektif dan
efisin operasional
perusahaan karena
lambannya hasil

informasi

Membangun Aplikasi
Inventori secara Multi

User
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BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengutarkan hal-hal sebagai

berikut: latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, dan

sistematika penulisan laporan skripsi. Rangkaian dari

keseluruhan yang ada pada bab ini merupakan awal dari

pembuatan laporan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang

digunakan untuk menyusun skripsi, landasan teori ini penulis

dapatkan dari ilmu yang penulis peroleh dari bangku kuliah serta

dari buku-buku untuk melengkapi penganalisaan terhadap

sistem penjualan dan pemesanan barang tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan cara melakukan

penelitian, yaitu dengan menganalisa dan merancang dari

kebutuhan sistem yang diperlukan. Rancangan berupa diagram

konteks, diagram arus data, diagram alir sistem, relasi tabel,

perancangan input, serta perancangan output.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini penulis menjabarkan perancangan sistem

yaitu diagram konteks, HIPO, DAD, ERD, hubungan relasi

antar tabel, desain kamus data, desain input dan desain output.
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BAB V IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi tentang implementasi sistem dan cara

menjalankan program

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk

menghasilkan suatu sistem aplikasi inventori barang jadi secara

multi user berdasarkan penerapan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar puskata beralur pada buku teks, dimana urut-

urutannya adalah sebagai berikut: nama pengarang atau penulis,

judul buku, edisi buku, nama penerbit, tempat penerbitan, dan

tahun penerbitan yang akan diperlukan oleh penulis dan

pembaca untuk membantu menyusun dan memahami Laporan

Skripsi ini.

LAMPIRAN

Digunakan untuk memperjelas Sistem Aplikasi Inventori

Barang Jadi yang berupa data dari perusahaan, listing program

dari Sistem Aplikasi Inventori Barang Jadi yang penulis buat.


