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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi membawa manusia ke arah teknologi informasi 

yang berbasis komputerisasi. Komputer membantu mempercepat pengolahan data 

dalam memperoleh informasi salah satunya adalah di dalam sistem informasi yang 

terdapat  dalam suatu perusahaan.  

 PT.Alisan Catur Adhirajasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor material yang memasarkan bahan-bahan bangunan  Semen Merah 

Putih, Pipa Wavin dan Rucika, Asbes Harflex. Kondisi penjualan barang setiap 

tahun meningkat . Disinilah persediaan barang sangat dibutuhkan agar permintaan 

konsumen dapat terpenuhi bila ada peningkatan penjualan  yang tidak terduga. 

Disaat barang datang sangat banyak, maka pengendalian persediaan pun harus 

berjalan dengan cepat dengan kesalahan yang minim. Salah satu kegiatan yang 

terdapat di PT.Alisan Catur Adhirajasa.  yaitu mengelola data stok barang di 

bagian penyimpanan untuk menghadapi suatu kelangkaan disaat permintaan 

melonjak tinggi, pengelolaan data stok barang di PT. Alisan Catur Adhirajas ini 

belum mempunyai sistem yang baik, karena proses pengelolaan keluar dan 

masuknya data barang masih dilakukan dengan Microsoft Office Excel, sehingga 

masih adanya kesalahan mengenai informasi barang dan keterlambatan dalam 

pembuatan laporan.  

Dari kekurangan yang terjadi di PT. Alisan Catur Adhirjasa.  yaitu dalam 

pengolahan data stok barang , maka dibutuhkan perancangan aplikasi yang cepat, 

dan dapat meminimalisir segala kesalahan dalam proses pengolahan data stok 

barang.   Dengan adanya program perancangan aplikasi data stok barang dengan 

menggunakan Delphi 7.0 pada  PT. Alisan Catur Adhirajasa agar dapat 

melakukan proses pengengontrolan dan pengolahan data lebih baik dalam 

mengolah data barang masuk dan keluar lebih khususnya di bidang pengolahan 

data stok barang. 
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 Perancangan Aplikasi Data Stok Barang pada PT. Alisan Catur Adhirajasa 

lampung selatan dimana diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja 

karyawan bagian Gudang. 

1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan 

bagaimana Merancang Aplikasi yang dapat mengatasi kesalahan informasi dan 

keterlambatan membuat laporan pada PT.Alisan Catur Adhirajasa menggunakan 

Borland Delphi 7.0. 

  

1.3         Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah Laporan Praktik Kerja lapangan ini yaitu hanya 

membahas: 

1. Membahas perancangan Aplikasi Data Stok Barang  di PT Alisan catur  

Adhirajasa. 

2. Membahas sistem yang dibangun hanya dapat dijalankan di bagian Gudang. 

 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan 

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah:  

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah 

2. Sebagai alternatif PT. Alisan Catur Adhirajasa untuk mempermudah pekerjaan 

dalam menginput data barang. 

 

1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan  

1. mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh pada 

saat perkuliahan. 

 2.  Menambah wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk meperoleh data sebagai 

penyusunan laporan praktek kerja lapangan dan pembahasan masalah selama 

melaksanakan praktek kerja lapangan pada PT Alisan Catur Adhirajasa lampung 

selatan metode-metode yang digunakan sebagai berikut: 

 



3 
 

1.6.1 Metode Observasi (Observation) 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap masalah yang ada pada PT Alisan 

Catur Adhiajasa. 

1.6.2 Metode Wawancara (interview) 

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada salah satu karyawan PT Alisan Catur Adhirajasa. 

1.6.3. Tinjauan pustaka (Literature study) 

Penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara mencari buku, 

refrensi atau pustaka, serta dengan membaca artikel yang berhubungan 

dengan Perancangan Aplikasi Sistem Bagi Hasil pada PT Alisan Catur 

Adhirajasa Lampung Selatan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah mendapat gambaran umum secara singkat laporan 

ini, maka sistem penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB 1    PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,Batasan 

Masalah, Tujuan Penulisan Laporan, Metode Pengumpulan Data, serta 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini membahas teori-teori yang menjelaskan pengertian 

perancangan,pengertian aplikasi, pengertian data, pengertian stok barang, serta 

teori-teori yang mendukung pembahasan laporan PKL ini. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini menjelaskan tenang sejarah perusahaan, visi dan misi, dan strukur 

organisasi PT Alisan Catur Adhirajasa. 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tetang langkah-langkah pembuatan rancangan tentang 

Perancangan Aplikasi Data Stok Barang Pada PT Alisan Catur Adhirajasa. 

 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan yang berasal dari pembahasan yang telah di 

lakukan dan saran yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi dalam Aplikasi 

Data Stok Barang pada PT Alisan Catur Adhirajasa. 

 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  


