
BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

PT Andall Hasa Prima (AHP) merupakan distributor sarana produksi 

pertanian seperti pestisida, pupuk pelengkap cair (PPC) dan benih. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan swasta yang berpusat di Lampung Selatan, serta 

mempunyai cabang di Sumatera Selatan. Hal yang ingin dicapai oleh PT Andall 

Hasa Prima yaitu menjadi distributor terbesar dengan wilayah pemasaran 

diseluruh perekonomian Indonesia pada umumnya, khususnya pada bidang 

pertanian. 

Sistem informasi pengolahan data persediaan barang pada PT Andall Hasa 

Prima merupakan sistem yang pada dasarnya konsumen dapat memesan barang 

yang akan dibelinya, setelah memesan barang konsumen langsung membayar. 

Pengolahan data persediaan barang pada PT Andall Hasa Prima merupakan 

kegiatan yang dilakukan dengan harapan akan memporoleh informasi persediaan 

barang dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi dan pengolahan data  persediaan 

barang membutuhkan penangan yang cepat, tepat dan benar. 

Hal ini sangat diperlukan bagi PT Andall Hasa Prima, dengan sistem 

pengolahan data persediaan barang sebagai alat bantunya dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. Sampai saat ini masih mencatat persedian barang secara 

manual pada nota. Cara ini masih menjadi kendala seperti pada saat pencarian 

data, kesalahan dalam perhitungan persediaan barang,  sering terjadi 
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keterlambatan dalam penyajian laporan, oleh karena itu dibutuhkan aplikasi yang 

dapat mempermudah PT Andall Hasa Prima dalam proses pengolahan data 

persediaan barang. 

Dalam hal ini dimaksudkan agar karyawan perusahaan dapat bekerja dengan 

baik. Sehingga pada akhirnya proses pengolahan data persediaan barang dapat 

dikerjakan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

mengambil judul “ Sistem Informasi Pengolahan Data Persediaan Barang 

Pada PT Andall Hasa Prima” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan laporan kurang cepat dan akurat ? 

2. Susah dalam pencarian data persediaan barang pada PT Andall Hasa  

Prima ? 

 

1.3  Batasan masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir studi ini penulis memberikan batasan 

masalah yaitu: 

1. Menangani sistem informasi pengolahan data persediaan barang dan 

penyajian laporan persediaan barang pada PT Andall Hasa Prima. 

2. Pembahasan sistem ini membahas bagaimana mengetahui persediaan data 

barang. 
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1.4  Tujuan Penulisan  

 Tujuan dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah : 

1. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan 

pengolahan data persediaan barang pada PT Andall Hasa Prima. 

2. Untuk mempermudah dan mempercepat dalam pencarian data persediaan 

barang pada PT Andall Hasa Prima. 

 

1.5  Manfaat  

 Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan adanya 

sistem baru yang membantu karyawan dalam pencarian dan penginputan 

data. 

2. Mempermudah dalam  penyajian laporan, jika sewaktu-waktu pimpinan 

meminta data persediaan barang. 

3. Memberikan informasi mengenai persediaan barang. 

 

1.6   Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data sebagai bahan penyusunan laporan Akhir Studi 

ini dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah 

selama melakukan praktek kerja lapangan di PT Andall Hasa Prima. 

Permasalahan akan dapat terselesaikan dengan lebih mudah dengan 

adanya data yang lengkap. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 
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1.6.1  Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara pada kegiatan karyawan perusahaan 

tersebut untuk mengumpulkan data, pihak yang berhubugan langsung 

adalah bagian umum. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan akhir ini. 

 

1.6.2 Pengamatan (observasi) 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan ini 

meliputi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan serta dokumen-

dokumen yang digunakan. Sehingga  penulis dapat  mengetahui  secara 

nyata sistem yang  berjalan pada PT Andall Hasa Prima. 

 

 1.6.3 Tinjauan Pustaka (Library Set) 

 Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan 

data dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan cara 

mencari sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas, dan sebagai referensi dalam penyusunan laporan akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab, setiap 

bab   di uraikan secara garis besar tersusun sebagai berikut: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.  

 

         BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, pengolahan data, 

pengertian aplikasi, pengertian perancangan, pengertian iklan, 

pengertian sistem , Diagram Arus Data (DFD), Data Flow Diagram  

Context (Context Diagram), symbol-simbol arus data, Bagan Alir, 

Bagan Alir sistem, Entity Relationship Diagram. 

 

         BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta 

tahapan analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta 

tahapan pengembangan sistem yang dibuat.  

 

         BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang implementasi (OS, perangkat keras dan 

bahasa pemrograman yang digunakan), serta dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 

diimplementasikan dalam bentuk program.  
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         BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas 

dalam bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran untuk 

penulis dalam membuat laporan akhir pada PT Andall Hasa Prima 

yang berhubungan dengan sistem yang akan dipakai. 

         DAFTAR PUSTAKA 

         LAMPIRAN 

 

 

 

 


