
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pengendalian internal sangat diperlukan dalam suatu perusahaan 

untuk pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien dan menghindari 

terjadinya penggelapan, persekongkolan, pencurian terhadap asset perusahaan 

yang menimbulkan kerugian bagi bagi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan 

kemampuan seorang manajer yang berpengalaman untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen yang merupakan tujuan dari 

system pengendalian intern. 

Suka Maju TB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 

sebagai distributor bahan bangunan yang sudah berjalan selama delapan tahun. 

Pada Suka Maju TB penyajian dan pengolahan data untuk persediaan barang 

masih dilakukan dengan cara dicatat kedalam buku persediaan barang dan 

perhitungan dilakukan perminggu tanpa melihat stok barang masuk dan stok 

barang keluar. Hal ini berdampak sering terjadi kesalahan informasi ketersediaan 

barang, pelaporan persediaan pun cukup lama karena dilakukan dengan cara 

mencatat kembali data-data yang ada dari buku persediaan. 

 Berdasarkan kendala tersebut diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan 

komputer secara maksimal untuk Perancangan Sistem Pengolahan Data 

Persediaan Barang Pada Suka Maju TB. Hal ini dimaksudkan agar setiap 

karyawan yang bekerja di Suka Maju TB, khususnya dibagian persediaan dapat 

mengolah data-data tersebut secara cepat, tepat, dan aman dalam penyimpanan 
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data sehingga pada akhirnya pengolahan data dan hasil laporan persediaan barang 

dapat dikerjakan dengan tepat waktu, serta perancangan tampilan aplikasi yang 

menarik dan mudah digunakan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka 

penulis mengambil judul “PENERAPAN METODE LIFO UNTUK 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN PADA SUKA MAJU TB”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis 

membuat rumusan masalah bagaimana merancang dan membuat sistem 

pengolahan data pengendalian persediaan barang pada Suka Maju TB. 

1.3  Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang  dari maksud  yang  dituju, dalam laporan praktek 

kerja lapangan ini penulis membatasi proses input hanya menginputkan data 

barang, data suplier, data pembelian, data penjualan. Proses untuk laporan ini 

adalah pembelian barang dari suplier yang dilakukan oleh bagian admin untuk 

mengelola stok barang. Outpunya adalah laporan data barang, laporan penjualan, 

laporan pembelian dan laporan stok.  

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yaitu untuk merancang dan membuat sistem baru kepada 

Suka Maju TB, agar memudahkan dalam pencatatan data persediaan barang dan 

pencarian data saat diperlukan. 

1.5.  Metode Pengumpulan Data                                                       

Pengumpulan data yang digunakan untuk membantu kelancaran penulisan 
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tugas akhir ini, diperlukan beberapa metode yang dipergunakan dalam 

memperoleh data-data. 

1.5.1. Metode wawancara(interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang berhubungan  secara  

langsung dengan judul laporan yang dibuat yaitu wawancara dilakukan kepada 

Pimpinan Suka Maju TB. 

1.5.2. Pengamatan(observation) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung ke toko dan mencatat data-data yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir. Pada pengamatan ini, penulis melakukan 

pengamatan alur proses jalannya pengolahan data persediaan barang pada Suka 

Maju TB. 

1.5.3. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku referensi yang diperlukan untuk mendukung penulisan 

laporan hasil penelitian studi kasus (pengambilan data perusahaan). 

1.5.4. Dokumentasi(Documentation) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku dan 

Internet sebagai landasan penyusunan penelitian. Peneliti meminjam buku di 

perpustakaan, user ahli, mencari data dari internet juga dilakukan untuk reverensi  

laporan.
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Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan akhir studi ini, pembahasan yang disajikan terbagi dalam 

lima bab, dan setiap bab diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan praktek kerja 

lapangan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, 

klasifikasi sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, 

pengolahan data, siklus pengolahan data, pengertian perancangan, 

persediaan, barang. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran umum perusahaan meliputi uraian mengenai gambaran umum 

perusahaan, bidang usaha perusahaan, visi dan misi perusahaan, tata kerja 

perusahaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisikan prosedur sistem berjalan, perancangan sistem berupa bagan alir 

dokumen, diagram konteks, DFD, relasi data, kamus data, desain form, dan 

desain laporan. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan dan saran berdasarkan 

simpulan tersebut yang berupa masukan atau keterbatasan dalam sistem 

tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


