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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini, membuat 

perusahaan kecil maupun besar mengubah sistem yang selama ini berjalan 

didalam perusahaan menjadi lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. 

Hal ini membuat para pemilik perusahaan berlomba dalam hal mencari teknologi 

baru untuk menyempurnakan proses bisnis yang ada didalam perusahaan. 

Sehingga saat ini timbul sebuah pengetahuan baru bahwa teknologi informasi 

bukan lagi kebutuhan yang dikesampingkan , agar perusahaan mampu bersaing 

secara global dengan perusahaan lain. Komponen didalam perusahaan yang juga 

harus dikembangkan dalam hal teknologi informasi adalah bagian pengadaan 

bahan baku produksi . Pengadaan didalam suatu perusahaan erat kaitannya dengan 

kepuasan konsumen dalam hal pemenuhan pesanan. 

 Berdasarkan hasil penelitian Deni Mahdiana (2011) menunjukan pengolahan 

datanya yang masih dilakukan secara manual, sehingga kesulitan dalam 

pengolahan dokumen-dokumen yang banyak, seperti kesulitan dalam pencarian 

data, kesulitan perhitungan dan pembuatan laporan.Dengan adanya teknologi 

informasi diharapkan dapat memberikan penyimpanan data lebih aman, sehingga 

memudahkan dalam pencarian data dan memudahkan dalam mengontol data 

masukan maupun keluaran dalam  penyajian informasi dapat dilakukan dengan 

cepat dan akurat. Mengingat banyaknya barang yang berpengaruh dalam kegiatan 

pengadaan barang pada percetakan Detude, maka diperlukannya pencatatan 



2 
 

berbasis teknologi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat 

dan efektif (Romney, 2013). 

 Percetakan Detude adalah sebuah organisasi yang begerak dalam bidang Jasa  

yang sedang berkembang hingga saat ini  dan memiliki 7 karyawan. Produk atau 

jasa yang dihasilkan percetakan detude seperti undangan, kop surat, brosur, nota, 

id card, buku, sertifikat, piagam, buku yaasin dan lain-lain. 

 Dalam proses bisnis yang ada didalam percetakan detude saat ini, terdapat 

beberapa masalah yang timbul karena pencatatan data yang dilakukan secara 

manual. Pendataan yang dilakukan yaitu berupa tulisan kertas yang kemudian 

dibiarkan berserakan tanpa adanya arsip, Sehingga masalah yang timbul akibat 

pencatatan data pengadaan bahan baku produksi secara manual antara lain : data 

sulit untuk dikelola menjadi laporan, data juga mudah hilang, dan tidak dapat 

mengontrol persediaan secara periodik. Sehingga dampaknya yaitu pihak pegawai 

yang mengelola pencatatan data bahan baku produksi tidak dapat melakukan 

kinerjanya dengan baik dan berhubungan dengan efisiensi biaya.Untuk itu sangat 

diperlukannya suatu sistem yang dapat mengelola bahan baku produksi, sehingga 

proses keluar masuknya barang akan lebih terkontrol dengan baik. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : Bagaimana membangun aplikasi pengadaan bahan baku  

produksi yang dapat menghasilkan laporan pengadaan bahan secara periodik ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah perusahaan dalam hal mengelola bahan baku produksi, 

dan mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pengadaan 

bahan baku produksi. 

2. Untuk membangun Aplikasi Pengadaan Bahan Baku produksi pada 

percetakan detude. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem mampu merekam transaksi pengadaan bahan baku produksi. 

2. Sistem yang dibuat dapat menghasilkan laporan pengadaan barang,   

laporan penerimaan barang, laporan pengeluaran barang, dan laporan stok 

akhir barang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan pada pemilik dalam melakukan pencatatan dan 

pengolahan data  barang, pembelian  bahan baku atau penambahan stok, 

dan dalam menghasilkan laporan data barang. 

2. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memonitoring bahan 

baku produksi. 

3. Mempermudah karyawan dalam proses pendataan dan pengawasan 

disetiap barang agar penataan menjadi lebih terstruktur. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi rumusan masalah dan penjelasan secara umum, 

sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai seluruh 

penelitian yang dilakukan. Bab ini menyangkut beberapa 

permasalahan yang meliputi : Latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan berisi teori-teori penunjang bacaan, yang akan 

menjelaskan secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

   Bab ini berisikan tentang tahapan penelitian dan kerangka pegujian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis 

kelayakan, dan rancangan antarmuka pengguna. 

BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan, 

penelitian, pengujian blackbox, lingkungan pengujian, hasil pengujian, 

dan penjadwalan penelitian. 
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BAB VI   SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulisan pada 

aplikasi pengadaan bahan baku produksi(studi kasus: Percetakan 

Detude) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




