
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat seiring dengan 

adanya kebutuhan dari aktivitas bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan informasi, 

memerlukan  pengolahan yang  sistematis dengan cara membentuk suatu sistem 

informasi. Sistem persediaan barang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena 

dengan sistem tersebut perusahaan dapat mendukung operasional usaha suatu 

perusahaan. Dalam penerapan sistem informasi perlu ditunjang dengan teknologi 

informasi yaitu pemanfaatan komputer beserta aplikasi-aplikasinya dan 

penggunaan jaringan (network) komputer sebagai alat untuk mempercepat 

pendistribusian data dan informasi. Sistem informasi menggunakan database 

sangat mendukung terhadap penyimpanan informasi secara cepat, tepat, seragam, 

dan mudah disesuaikan. 

CV Sinar  Sukma Wijaya (Griyacom)  merupakan salah  satu perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa service komputer dan penjualan seperti komputer dan 

accesories komputer . Dalam kegiatan bisnisnya perusahaan sudah menggunakan 

komputer hanya saja pemanfaatanya yang digunakan masih belum optimal dimana 

sistem pengolahan data persediaan barang masih dicatat manual pada lembar 

kertas (form) dan kemudian data tersebut di- input kan kedalam Microsoft Excel 

untuk menyimpan data-data barang yang masuk dan keluar serta ketersediaan 

barang yang ada digudang. 

Kendala yang sering dihadapi ketika pimpinan meminta laporan-laporan 

persediaan barang seperti laporan data barang, laporan pembelian, dan laporan 
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penerimaan barang maka bagian gudang harus mencari satu persatu kertas data 

tersebut yang disimpan pada lemari arsip dan membuka semua tabel yang  ada  

(sheet by sheet), tidak hanya itu kurangnya sistem informasi pengolahan 

persediaan barang pada CV Sinar Sukma Wijaya (Griyacom) mengakibatkan 

permasalahan yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam pencatatan yang 

dikerjakan berulang-ulang, hilangnya dokumen data persediaan barang karena 

tidak adanya penyimpanan database dan belum adanya sistem yang terintegrasi 

sehingga dapat menimbulkan permasalahan pada proses pengolahan persediaan 

barang.  

Dengan menerapkan sistem informasi manajemen dapat dijadikan solusi 

dalam menangani masalah manajemen di perusahaan yaitu proses pengolahan 

persediaan barang, data barang, data pembelian, data penerimaan barang, data PO, 

data retur barang dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan 

mudah sehingga antara bagian gudang, bagian pembelian dan pimpinan dapat 

melakukan proses bisnis yang berjalan dengan baik. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa 

identifikasi masalah yaitu:  

1. Pencatatan yang dikerjakan secara berulang-ulang. 

2. Hilangnya dokumen data persediaan barang karena belum adanya 

database. 

3. Belum adanya sistem yang terintegrasi. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka terdapat beberapa rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi manajemen persediaan barang 

pada CV Sinar Sukma Wijaya (Griyacom) ? 

2. Bagaimana menerapkan konsep sistem informasi manajemen pada CV 

Sinar Sukma Wijaya (Griyacom) ? 

1.4. Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini maka 

penulis  membuat batasan masalah yaitu: 

1. Masalah hanya dibatasi pada proses pengolahan persediaan barang seperti 

komputer, sparepart komputer dan accesories komputer. 

2. Masalah hanya dibatasi pada proses manajemen persediaan barang. 

3. Penulis tidak sampai membahas proses penjualan produk dan jasa service. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Merancang sebuah sistem informasi manajemen persediaan barang 

pada CV Sinar Sukma Wijaya. 

2. Menerapkan konsep sistem informasi manajemen persediaan barang 

pada CV Sinar Sukma Wijaya (Griyacom. 

1.6. Manfaat yang Diharapkan 

1. Sistem informasi yang dirancang dapat digunakan untuk memperbaiki 

kesalahan dan permasalahan dalam pengolahan persediaan barang pada 

CV Sinar Sukma Wijaya. 
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2. Memberikan informasi dan pengetahuan dengan menerapan konsep 

sistem informasi manajemen pada CV Sinar Sukma Wijaya. 

1.7. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian  ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung 

beberapa pegawai dari CV Sinar  Sukma Wijaya, terutama yang  

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati  secara langsung kegiatan 

yang dilakukan oleh bagian pegawai  yang  mengolah  data  persediaan  

barang pada CV Sinar  Sukma Wijaya. 

3. Studi Perpustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara  mengumpulkan data-data dari 

referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

4. Dokumentasi  (Documment) 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data-data yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari 6 bab yang masing-masing terdiri 

dari sub-sub bab dan beberapa lampiran dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pokok bahasan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

pengertian dari judul skripsi seperti konsep dasar sisem, pengertian sistem, 

karakteristik sistem, klasifikasi sistem, pengertian informasi, konsep 

sistem informasi, sistem informasi, komponen sistem informasi, pengertian 

manajemen, struktur sistem informasi manajemen, pengertian persediaan, 

pengertiaan barang, metode pengembangan sistem, pengertiaan analisis 

PIECES, pengertian UML (Unified Modeling Language), dan pengertian 

MySQL. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN   

Bab ini menguraikan tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam 

penelitian, menjelaskan tentang kerangka penelitian dan rancangan 

pengujian sistem yang diusulkan. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang analisis terhadap permasalahan yang 

terdapat di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis masalah sistem 

yang sedang berjalan, analisis kebutuhan, analisis kelayakan, perancangan 

sistem berisikan model-model rancangan proses bisnis, rancangan akses 

data dan rancangan antar muka sistem baru yang diusulkan. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian bab ini menjelaskan tentang hasil program dari segi hardware dan 

software, menjelaskan hasil pengujian sistem dan hasil analisis pengujian 

sistem.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian berikutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


