
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

CV Tunas Motor adalah salah satu dealer AHASS (Asrea Honda Autorized 

Service Station) yang menangani penjualan Sparepart motor Honda. Dealer yang 

beralamat di Jl Ikan tenggiri No. 40 Teluk Betung Bandar lampung ini juga 

melayani service perawatan motor Honda.  

Hingga saat ini, sistem yang digunakan oleh CV Tunas Motor adalah 

sistem konfensional yang menggunakan pencatatan manual, pencatatan langsung 

dilakukan saat terjadi transaksi, dan pembuatan laporan dibuat berdasarkan nota-

nota dan dihitung kembali di dalam buku besarnya masing masing termasuk 

sparepart. Dalam proses pelaksanaannya, sistem persediaan CV Tunas Motor 

memiliki dua buah fungsi utama, yang pertama adalah fungsi pengeluaran barang, 

dan yang kedua adalah fungsi penerimaan barang. Fungsi penerimaan barang 

berawal dari permohonan kepala bengkel kepada main dealer AHASS untuk masa 

tiga bulan yang akan datang. Namun, Tidak jarang jumlah yang dimohon oleh 

managerial CV Tunas Motor tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Main dealer, 

hal ini menyebabkan CV Tunas Motor seringkali kehabisan stock dan harus 

mencari Sparepart diluar dari main dealer AHASS, hal ini mengakibatkan Harga 

Pokok Penjualan atau modal dasar dari Sparepart CV Tunas Motor berbeda-beda, 

sehingga CV Tunas Motor mengalami kesulitan dalam menentukan Harga jual 

dari Sparepart tersebut. Sedangakan fungsi pengeluaran barang terjadi saat terjadi 

penjualan. Transaksi diawali dari pelanggan yang melakukan perbaikan /service, 
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menemui SA untuk mendaftar. SA (Sales Advisor) Membuat nota WO (Work 

Order) yang dibuat dari data pelanggan dan data barang yang dibutuhkan untuk 

melakukan perbaikan, lalu SA mengecek ketersediaan barang melalui Partman, 

jika barang ada atau Partman dapat memenuhi kebutuhan, maka SA melakukan 

konfirmasi kepada konsumen mengenai kebutuhan service dan harga yang 

dikenakan. Jika konsumen setuju maka mekanik akan melakukan perbaikan sesuai 

dengan nota WO. Setelah selesai, konsumen melakukan pembayaran berdasarkan 

nota WO dan menerima kwitansi pembayaran dari kasir. sehingga konsumen 

dapat mengambil motornya, hal ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan oleh 

SA untuk melakukan konfirmasi terhadap konsumen menjadi lama, karena harus 

di cek oleh Partman terlebih dahulu, selain itu Partman membutuhkan waktu 

yang lama jika sewaktu-waktu pimpinan membutuhkan data stock barang yang 

ada digudang karena harus menghitung fisik Sparepart yang tersedia digudang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan untuk merancang 

dan membangun sebuah sistem informasi persediaan yang dapat menangani 

perhitungan HPP, Mengetahui sisa stok, mencatat penerimaan dan pengeluaran 

barang. Penulis membangun sistem dengan menggunakan aplikasi java netbeans 

IDE versi 8.0.1, lalu menggunakan My SQL sebagai databasenya. Sedangkan 

bahasa pemodelan yang digunakan adalah UML hal ini dikarenakan 

permasalahan yang di alami oleh CV Tunas Motor bukan terletak pada prosedur, 

melainkan pada sisi implementasi objek, sehingga UML dianggap lebih cocok 

untuk mengatasi permasalahan pada CV Tunas Motor. Dan metode yang 

digunakan untuk mengetahui HPP Sparepart adalah metode Moving Average, 

Hal ini disebabkan karena kondisi pasar yang tidak stabil, harga barang sering 
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melonjak dan juga sering turun secara drastis, sehingga metode ini adalah yang 

paling cocok karena Moving Average dapat menyatukan selisih selisih harga 

yang terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Tugas Akhir ini diberi judul 

“Sistem Informasi persediaan pada CV Tunas Motor menggunakan metode 

Moving Average”. 

1.2  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu :  

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi persediaan yang dapat 

menghitung jumlah persediaan yang tersedia dan HPP (Harga Pokok 

Penjualan) Sparepart. 

2. Bagaimana cara membangun sistem informasi persediaan yang dapat 

bermanfaat bagi semua Stakeholder khususnya bagian Service Advisor 

dan Partman. 

1.3  Batasan Masalah 

 Luasnya topik terkait yang akan dibahas, maka dalam laporan tugas akhir 

ini penulis membatasi permasalahan hanya pada  

1. Merancang sebuah sistem informasi persediaan pada CV Tunas Motor 

Menggunakan Metode Moving Average, dalam memberikan informasi 

persediaan dan HPP kepada karyawan, konsumen dan kepada pimpinan.  

2. Batasan lebih ditekankan pada implementasi yang menggunakan aplikasi 

java netbeans IDE versi 8.0.1 My SQL sebagai databasenya. Dengan 
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proses yang terdiri dari, menyimpandata barang masuk dan barang keluar, 

menghitung stock yang tersisa dan menentukan HPP sparepart.. 

1.4  Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian laporan tugas akhir adalah  

1. Merancang sistem informasi persediaan yang dapat mengatasi 

permasalahan yang sudah dijabarkan pada latar belakang masalah. 

2. Membangun sebuah sistem informasi persediaan yang dapat digunakan 

oleh petugas (Partman dan Sales Advisor).     

1.5   Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan yang ada, manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Rancangan sistem informasi persediaan yang dapat menggambarkan 

sistem informasi secara keseluruhan. 

2. Sebuah sistem informasi yang dapat digunakan oleh semua pengguna 

sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi semua 

stackholders. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1.6.1 Pengamatan (Observation) 

Pada metode ini, penulis mengamati langsung proses transaksi dan 

prosedur-prosedur yang dilakukan oleh CV Tunas Motor. 
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1.6.2 Wawancara (Interview) 

Adalah pengumpulan data atau informasi dengan cara mengadakan 

komunikasi langsung dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan data yang 

diperlukan. 

1.6.3 Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari 

berbagai laporan-laporan karangan ilmiah dan buku-buku lainnya yang 

berhubungan erat dengan topik yang diangkat. 

1.6.3    Dokumentasi 

 Adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengancara 

mendokumentasikan bukti-bukti transaksi dan segalahal yang mempengaruhi 

dalam pembuatan sistem. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Agar mempermudah mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan 

ini, maka sistem penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan mengiuraikan mengenai Latar   Belakang   Masalah,   

Rumusan  Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode  Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan dikaji serta teori konsep dasar sistem informasi 
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persediaan dan metode Moving Average yang digunakan oleh sistem informasi 

persedian pada CV Tunas Motor. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

    Bab ini diuraikan tentang meneliti permasalahan yang terdapat di 

perusahaan. Gambaran umum perusahaan serta gambaran umum produk. 

Menganalisis sistem yang berjalan, menganalisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, Menganalisis permasalahan serta 

mengimplementasikan sistem yang lama untuk merancang sistem yang baru. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

  Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (Operating 

System, perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file 

implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-masing modul atau clas 

(relasinya) serta algoritma yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga 

dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil 

testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, 

kuantitatif, atau secara statistik. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan 

saran dari penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya untuk perbaikan 

dalam mengembangkan perusahaan menuju hasil yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


