
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Teknologi informasi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja sebuah perusahaan. Salah satu 

contohnya yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk mengolah data-data dan 

melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan kecepatan, ketepatan dan 

menghasilkan informasi bagi perusahaan pemerintahan maupun swasta. 

Penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan lebih banyak menghemat waktu, 

dan menghasilkan keakuratan penyajian data. 

Salah satu contoh unit bagian yang sangat memerlukan sistem komputerisasi 

yang handal adalah unit Bagian gudang. Banyak kalangan yang memandang 

sebelah mata terhadap sistem informasi pengolahan data laporan barang masuk 

dan keluar pada gudang, padahal seharusnya sistem informasi pengolahan data 

laporan barang masuk dan keluar pada gudang menjadi hal yang sangat penting 

dari setiap perusahaan agar proses kerja yang terjadi berjalan dengan semestinya. 

 Proses pencatatan keluar masuk barang pada gudang PTPN VII Unit Usaha 

Bekri dilakukan dengan cara konvensional, karyawan yang ingin menggunakan 

barang seperti pupuk, pelumas, bahan bakar minyak dan perlengkapan lainnya 

untuk kebutuhan perusahaan mengajukan surat kebutuhan perlengkapan yang 

disetujui oleh pimpinan proses tersebut harus melalui beberapa tahapan, ketika 

proses pengajuan barang tidak adanya laporan stok barang sehingga karyawan 

yang akan mengajukan barang tidak mengetahui ketersediaan barang yang 

tersedia sehingga menunggu lama pada proses tersebut. 
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Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh bagian gudang pada PTPN VII 

Bekri dimana terkendala pada proses pengolahan barang masuk dan keluar, 

sehingga penulis akan membahas sesuai permasalahan pada bagian gudang PTPN 

VII Bekri dengan “Sistem Informasi Pencatatan Keluar Masuk Barang Pada 

Gudang PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah yaitu bagaimana membuat sistem yang dapat mengolah data 

barang keluar masuk pada PTPN VII Unit Usaha Bekri secara terkomputerisasi 

yang dapat meminimalisir pencatatan data manual sehingga sistem dapat 

mengetahui barang masuk dan keluar untuk proses persediaan barang?  

1.3 Batasan Masalah 

1. Membuat sistem basis data aplikasi persediaan berbasis Desktop pada 

PTPN VII Bekri Lampung Tengah.  

2. Aplikasi ini mengatur dan meninjau kegiatan keluar masuk barang.  

3. Aplikasi ini dibuat untuk membantu mendata kegiatan gudang kepada 

seluruh karyawan PTPN VII Bekri Lampung Tengah 

4. Aplikasi ini menamplikan riwayat kegiatan keluar masuk barang dalam 

perusahaan dan bisa dicetak sebagai laporan kegiatan gudang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk membuat sistem yang dapat mengolah data barang keluar masuk 

pada PTPN VII Unit Usaha Bekri secarater komputerisasi sehingga 

mampu meminimalisir pencatatan data manual sehingga sistem dapat 

mengetahui barang masuk dan keluar untuk proses persediaan barang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memudahkan Kepala Bagian untuk mengontrol kegiatan keluar masuk 

barang dalam gudang. 

2. Memudahkan karyawan gudang untuk mengakses riwayat data dan keluar 

masuk barang perusahaan. Dengan aplikasi ini kepala bagian juga bisa 

mengorganisir kegiatan gudang dengan mudah.  

3. Seluruh karyawan bias memesan barang dalam gudang dengan mudah dan 

cepat. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Wawancara (Interview) 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada para pegawai dan staff yang terkait yang 

mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap masalah-masalah 

yang berkaitan dengan pencarian data persediaan barang. 

2. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip 

dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku yang 

digunakan sebagai landasan  penyusunan tugas akhir. 
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3. Pengamatan (Observasi) 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

pada objek yang akan diteliti guna memperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang semua hal yang berkaitan dengan sistem pencarian data persediaan 

barang pada PTPN VI Bekri Lampung Tengah. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Pengumpulan data berupa form-form yang dibutuhkan sesuai dengan 

sistem yang di analisa. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang penelitian terdahulu, konsep dasar sistem, 

konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, pengertian 

pengarsiapan, pengertian kwitansi pembayaran klaim, simbol yang 

digunakan dalam bagan alir (flowchart), DFD (data flow diagram), 

Diagram Konteks dan ERD (Entity Relationship Diagram), 

kardinalitas, sistem basis data, pengembangan sistem, serta penjelasan 

mengenai model waterfall, bahasa pemrogramanNetbeans8.0 dan 

Database Microsoft SQL Server. 
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BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan seperti sejarah 

berdirinya perusahaan, visi, misi, struktur organisasi dan 

penjelasannya serta data yang dipergunakan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian dan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan 

yang terdapat di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap 

masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diususlkan, analisis kelayakan sistem 

yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model 

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk 

sistem baru yang diusulkan. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Memberikan uraian sistem pencarian data persediaan barang pada 

PTPN VII Bekri Lampung Tengah, menjelaskan implementasi analisa 

dan perancangan sistem dari masing-masing modul dan klas 

(relasinya) serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap 

analisa, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan yang didapat dari penulisan laporan tugas akhir kuliah 

dan saran – saran yang bersifat membangun. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN   


