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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dari waktu ke waktu membuat

pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat diselesaikan dengan

cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan

dalam aktifitas manusia. Peran serta teknologi menjadi pengolahan informasi

menjadi semakin mudah karena pengolahan sangat diperlukan agar informasi

yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data dan

informasi secara cepat, tepat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan

bagi setiap perusahaan atau instansi untuk meningkatkan produktifitas

pekerjaaan, waktu dan biaya.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,

persaingan bisnis dalam dunia industri semakin ketat. Jumlah perusahaan

semakin banyak dan terus melakukan usaha dan strategi ketat. Jumlah

perusahaan semakin banyak dan terus melakukan usaha dan strategis dalam

mempertahankan bisnisnya. Kesuksesan perusahaan dalam mempertahankan

bisnisnya tidak lepas dari peran perusahaan tersebut dalam mengelola

inventory (persediaan) barang sehingga dapat memenuhi permintaan dari

pelanggan semaksimal mungkin. Perusahaan yang mampu mengendalikan

dan mengelola persediaannya dengan baik dapat memenuhi kebutuhan

pelanggan dan tentu saja dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam dalam

dunia perdagangan saat ini. Inventory barang dalam suatu usaha menjadi hal
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sangat penting bagi suatu perusahaan atau pengusaha, karena dari inventory

tersebut bisa mengelola stock barang di gudang yang nantinya akan di jual ke

konsumen. Oleh karena itu pengusaha atau pedagang tersebut harus dapat

mengelola invrentory barang dengan efektif dan efisien agar sesuai dengan

tujuan perusahaan.

Toko Rizky Toys merupakan sebuah toko yang bergerak dibidang

penjualan mainan anak-anak secara gerosir dan ecer yang terletak di

bandarlampung. Untuk pengambilan barang, Toko Rizky Toys ini

memasoknya dari luar lampung. Setiap barang yang datang atau masuk di cek

oleh karyawan untuk memastikan barang masuk yang dipesan, pengecekan

barang dilakukan secara manual. Setelah melakukan pengecekan karyawan

baru ke bagian administrasi untuk menginformasikan barang yang masuk.

Sedangkan untuk barang keluar, karyawan melakukan pencatatan pembelian

di nota pelanggan, kemudian karyawan memeriksa bagian gudang untuk

mengambil barang, dan setelah barang sudah siap nota penjualan di berikan

ke bagian administrasi untuk dilakukan pengecekan barang terjual dan

perhitungan ulang untuk memastikan bahwa barang dan pembayarannya

sesuai total dinota. Penjualan barang mencapai puluhan bahkan ratusan

barang yang terjual setiap harinya.

Toko Rizky Toys selama ini melakukan pengolahan barang masuk masih

dilakukan secara manual oleh karyawan, dan untuk pendataan persediaan

barang di input dalam miscrosoft office dan penjualan di lakukan secara nota

lalu di input dalam miscrosoft office oleh admin untuk mengetahui persediaan

barang, dan laporan penjualan. Sehingga dari permasalahan diatas sering
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terjadi kesalahan dalam perhitungan barang, kesulitan dalam penjualan dan

pembuatan barang masuk dan keluar dan sering terjadi kekurangan stock

barang dan sulitnya dalam pencarian data barang yang di perlukan karena

penumpukan barang yang banyak tetapi tidak terpantau.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis

mengangkat judul “Aplikasi Administrasi Barang masuk dan keluar”

study kasus Toko Rizky toys.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi untuk proses dalam pendataan barang

masuk dan keluar ?

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi barang masuk dan keluar ?

1.3 Batasan Masalah

1. Informasi yang disajikan hanya barang masuk dan keluar, stock

barang, laporan penjualan dan retur.

2. Sistem informasi persediaan barang menggunakan menggunakan

bahasa pemrograman Borland Delfi serta MySQL sebagai database.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem inventory barang yang sesuai dengan permasalahan

pada kegiatan persediaan barang pada Toko Rizky toys agar

mempermudah karyawan dalam mengelola dan mendata barang masuk

dan keluar secara digital.
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2. Membangun aplikasi sistem informasi yang dapat melakukan

pengontrol stok barang digudang dengan cepat dan akurat dan

menyajikan pemrosesan data tentang barang yang masuk dan yang

keluar sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan persediaan barang

masuk dan keluar di toko Rizky toys.

2. Agar mempermudah pembuatan laporan penjualan.

1.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terjadi dari latar belakang penelitian, perumusan masalah,

batasan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian terhadap teori dan penelitian – penelitian yang

sama sebelumnya.

3. Bab III  Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian lokasi dan tempat

penelitian dan juga tahapan – tahapan sistematis yang digunakan

selama melakukan penelitian.
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4. Bab IV Analisis dan Perancangan

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian yang akan di buat

dalam administrasi barang masuk dan keluar.

5. Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang hasil program dan pembahasan dalam

penelitian administrasi barang masuk dan keluar pada Toko Rizky

Toys.

6. Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Bab ini akan membahas kesimpulan berdasarkan penelitian dan saran

yang nantinya akan digunakan oleh administrasi untuk mengelola

Barang masuk dan keluar pada Toko Rizky Toys.

7. Daftar Pustaka

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini, baik jurnal,

maupun buku.

8. Lampiran

Berisi Instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti

form wawancara, form data barang pada Toko Rizky Toys.


