
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah inventarisasi merupakan masalah yang paling penting bagi 

perusahaan maupun instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan. 

Tanpa adanya inventarisasi, perusahaan/instansi akan dihadapkan pada resiko 

dimana perusahaan/instansi mengalami kendala karena tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna. Perusahaan/instansi yang dapat mengendalikan sistem 

persediaan dengan tepat akan memudahkan perusahaan dalam menjaga kelancaran 

kegiatan operasional perusahaan/instansi (Nugroho, 2014 dan Indroprasto, 2012). 

Perkembangan teknologi informasi membuat setiap pekerjaan menjadi 

lebih mudah, hal ini tidak lepas dari dukungan teknologi komputer yang terbukti 

bahwa pekerjaan yang lebih rumit menjadi lebih mudah dan efisien. Tanpa adanya 

teknologi akan meningkatkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data seperti 

dalam proses pengecekan dan pencatatan stok barang, sehingga laporan dan stok 

barang yang sebenarnya terkadang tidak balance, karnanya perlu adanya program 

khusus yang menangani permasalahan tersebut agar pengolahan data akan lebih 

cepat, tepat, akurat, dan dapat termonitoring dengan lebih baik (Ardiana, 2016, 

Nugrahanti, 2015, Hanif, 2012, dan Tiara, 2015).  

Untuk menjamin pengujian perangkat lunak, maka diperlukan 

pengendalian dan pengelolaan yang mengacu pada kualitas perangkat lunak. 

Kualitas perangkat lunak dinilai sebagai sebuah faktor dasar yang mempengaruhi 

sukses dan tidaknya suatu perangkat lunak. Namun kualitas merupakan sebuah 

konsep yang sulit untuk didefinisikan dalam hal ini sebuah kualitas dideskripsikan 
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bahwa kualitas sulit untuk diukur namun mudah untuk diketahui. Salah satu 

standar yang dapat digunakan dalam bidang penjaminan kualitas adalah model 

ISO 9126 (Sukoco, 2010 dan Dwi P., 2014). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara,  proses inventarisasi yang 

terjadi pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung saat ini menggunakan program 

berbasis internet, program tersebut digunakan untuk mengirimkan data-data 

barang/aset ke provinsi. Sedangkan untuk proses inventarisasi sekolah secara 

internal masih dilakukan secara manual dengan menuliskan pada buku. Pendataan 

menggunakan buku ini banyak membuang biaya untuk pembelian buku 

mengingat barang-barang yang harus dikelola banyak macamnya. Karena masih 

manual maka menyebabkan pekerjaan menjadi kurang cepat karena harus 

mengumpulkan data yang ditulis pada buku lalu mengetikkan kembali data yang 

ditulis tangan tersebut ke program aplikasi pengolah angka berupa microsoft excel 

dalam pembuatan laporan data barang. Data-data  ini juga diketikkan kembali 

pada program berbasis internet untuk dikirim ke provinsi. Pengetikan data barang 

yang sama dan berulang-ulang ini menyebabkan kerangkapan/redudansi data, 

sehingga dibutuhkan program aplikasi inventarisasi yang dapat mengurangi 

penggunaan buku dan dapat mengurangi pengetikkan data yang berulang-ulang 

yang menyebabkan redudansi data, serta mempermudah dalam proses 

inventasisasi dan pembuaran laporan data barang yang terjadi pada sekolah 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang, penulis mengusulkan judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Sistem Inventori pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung Menggunakan 

Visual Studio C#”. Dalam penelitian ini akan dirancang sistem aplikasi inventory 



3 
 

berbasis desktop yang diharapkan dapat mempermudah proses inventarisasi yang 

terjadi pada SMK Negeri 2 Bandar Lampung secara internal, dan mempermudah 

dalam pembuatan laporan serta berita acara. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan suatu permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana merancang sistem aplikasi inventory berbasis desktop yang 

dapat membantu dalam proses inventarisasi pada SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana hasil pengujian kualitas aplikasi sistem inventori pada SMK 

Negeri 2 Bandar Lampung berdasarkan standar ISO 9126 dari segi 

functionality dan usability? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun hanya KIB B (Alat). 

2. Aplikasi inventori ini membahas barang masuk, barang keluar, stok, 

laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan pembuatan berita acara. 

3. Aplikasi inventori ini tidak membahas pengajuan permintaan/pengajuan 

persediaan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah  

1. Merancang sistem aplikasi inventory berbasis desktop menggunakan 

bahasa pemrograman C#. 
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2. Mengetahui hasil pengujian kualitas aplikasi sistem inventori pada SMK 

Negeri 2 Bandar Lampung berdasarkan standar ISO 9126 dari segi 

functionality dan usability. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Memudahkan staf dalam mengelola data inventarisasi barang. 

2. Memudahkan dalam pembuatan laporan pengelolaan inventarisasi barang. 

3. Memudahkan dalam pembuatan berita acara masuk dan berita acara 

keluar. 

4.  Mengurangi kerangkapan data/ redudansi data karena pengetikkan yang 

berulang-ulang. 

5. Membantu menyiapkan laporan data barang yang akan diinputkan pada 

program berjalan untuk dikirim ke provinsi. 


