
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi elektronik di Indonesia saat ini sangat pesat sekali, 

khususnya dibidang komputer mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan.Sesuai dengan perkembangan yang terjadi maka secara tidak langsung 

sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan segala peralatan yang serba otomatis 

yang harus ditunjang dengan peralatan komputer. 

Dalam hal ini komputer sangat berperan aktif dalam penyebaran maupun 

penerimaan informasi.Dikarenakan kemampuan komputer yang dapat menulis 

maupun membaca data.Komputer dapat mengemas data dengan mengirim 

maupun menerima data.Komputer dapat digunakan untuk mengolah data yang 

menghasilkan sebuah informasi. 

Sebagian besar instansi membutuhkan komputer untuk mengolah 

data.Salah satu kegiatan di instansi yang membutuhkan komputer untuk mengolah 

data adalah kegiatan inventarisasi barang.Semakin pesatnya perkembangan 

teknologi informasi, mengakibatkan banyak perusahaan mencoba mengadopsi 

teknologi informasi berbasiskan komputer untuk membantu agar akses yang di 

lakukan tidak terbatas. 

Teknologi tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah 

menjadi salah satu penentu atas terlaksananya sasaran atau strategi bisnis 

perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan 

untukmenyediakan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kebutuhan 
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informasi yang ada sehingga dapat memudahkan pihak perusahaan untuk 

pengolahan data dan proses pencatatan data.Peranan sistem informasi manajemen 

suatu perusahaan sangat vital, baik untuk skala besar maupun kecil.Salah satu 

contohnya adalah Sistem informasi inventori suatu perusahaan. Dengan adanya 

sistem inventori diharapkan dapat memudahkan perusahaan tersebut dalam 

melaksanakan proses inventori secara terencana, terkontrol, sistematis dan saling 

terhubung.  

Selain itu dengan adanya sistem inventori yang baik, diharapkan suatu 

perusahaan dapat mengkontrol proses kegiatan yang dilakukan perusahaan, 

mengurangi penyimpangan yang terjadi dan memudahkan dalam pengambilan 

keputusan untuk suatu masalah. Selain itu pekerjaan dapat terselesaikan tepat 

pada waktunya karena adanya sistem yang tersusun dengan rapih.Sistem inventori 

sendiri merupakan kegiatan dalam proses mengelola data transaksi dan persediaan 

dalam gudang. Inventori (stock barang) merupakan permasalahan operasional 

yang sering dihadapi oleh perusahaan. 

Berdasarkan   hasil wawancara dengan salah satu staff Divisi TI PTPN VII 

ternyata diketahui bahwa pekerjaan di bagian TI juga  mengelola data inventori. 

Data inventori yang dikelola berupa barang elektronik contoh barang elektronik 

adalah: PC, Printer, CPU, Monitor, UPS ,PC SERVER, sehingga untuk 

pengecekan inventori di bagian TI oleh Staff dilakukan secara manual . Data yang 

diolah masih kurang terorganisir karena masih menggunakan gate pass form(form 

peminjaman) menggunakan Microsoft ExcelPengelolaan ini mengakibatkan 

kurang efisiennya pekerjaan yang dikerjakan, sehingga untuk mengontrol data-

data menjadi lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 



3 

 

3 

 

Hal tersebut terjadi dikarenakan bagian Engineering harus mengecek satu 

persatu lembaran data yang ada untuk mengetahui keberadaan barang yang 

dipinjam. Kesulitan untuk Koordinator Engineering terjadi ketika barang yang di 

perlukan ternyata sudah rusak atau telah hilang karena tidak adanya catatan 

mengenai kondisi barang yang baik, rusak dan hilang. 

PTPN VII  pada bagian TI membutuhkan sebuah sistem yang dapat 

memonitor data barang dengan baik. Monitoringdilakukan oleh Staff untuk dapat 

memantau semua data, baik itu data inventori yang berada di PTPN VII Kedaton 

Bandar Lampung dan di wilayah lainnya. 

Sistem informasi monitoring data inventori di PTPN VII Kedaton 

membutuhkan tampilan visual yang baik, agar data yang telah diolah dapat mudah 

dimengerti oleh Manajer& Staff . Diharapkan dengan adanya sistem informasi 

monitoring data inventori ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara 

akurat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan , maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalahBagaimana merancang Aplikasi Sistem 

Informasi  Monitoring Inventori pada devisi Teknologi Informasi PTPN 7 

Kedaton? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan 

batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai Inventori bagian TI pada 

PTPN VII Kedaton Bandar Lampung. 
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2. Tidak membahas masalah yang berhubungan dengan keuangan 

(profit). 

3. Hanya mengembangkan sistem pengelolaan yang diusulkan pada 

pencatatan data pengeluaran peralatan masuk maupun keluar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Memudahkan Staff TI pada PTPN VII Kedaton dalam pengolahan 

data inventori, sehingga data dapat diolah secara cepat dan tepat.  

2. Mempermudah Staff TI pada PTPN VII Kedaton dalam pencatatan 

data barang dipinjam dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam 

pencatatan data barang yang dipinjampada setiap karyawan/i. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya perancangan sistem monitoring  inventorisasibarang ini, 

proses pencatatan inventaris lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan 

pencatatan inventarisasi barang secara manual. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ovservasi  

Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan 

pada PTPN VII untuk memperoleh informasi yang akan diolah 

kedalam sistem informasi inventori. 
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2. Wawancara  

    Kegiatan wawancara dilakukan dengan Kepala dan Staff Divisi di 

PTPN VII , beserta pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan 

penelitian di PTPNVII 

3. Kepustakaan  

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-

sumber lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-

dokumen PTPN VII yang berkaitan dengan sistem informasi yang 

dibangun. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluanyang menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti 

dan terdiri dari teori-teori dasar atau umum dan teori-teori khusus. 

BAB III ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, visi dan misi 

organisasi serta analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem, 
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permodelan dan desain sistem yang dibangun berdasarkan dengan metode 

penelitian yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan 

pembahasan tentang sistem yang dibangun. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah 

pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat memberikan 

pengembangan selanjutnya. 

 

 


