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1.1 Latar Belakang  

Perkembangan Teknologi Informasi yang tiada henti, perusahaan dituntut agar 

dapat beradaptasi dengan cepat. Penerapan teknologi yang tepat guna akan sangat 

berarti bagi perkembangan perusahaan dan mendorong perusahaan agar dapat 

berkompetisi, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya penyesuaian 

serta perbaikan sistem kerja dari sistem lama yang dilakukan secara manual menjadi 

sistem informasi terintegrasi berbasiskan komputer.Pertumbuhan ekonomi ini tidak 

lepas dari peran perdagangan. Dalam hal ini penjualan memegang peran yang sangat 

pentingbagi perdagangan. Dari hasil penjualan, perusahaan berharap akan memperoleh 

keuntungan dan mampu mempertahankan kelangsungan hidup serta memperluas 

usahanya terutama pada sistem informasi manajemen persediaan (Fahmi, 2012).  

Sistem informasi manajemen persediaan adalah pengontrolan  asset digunakan 

dalam proses produksi atau diproduksi dijual dengan jalan normal dalam operasi 

perusahaan (Arthur J. Keown, 2000). Dibutuhkan manajemen persediaan untuk 

mengatur barang-barang yang dibutuhkan dan tidak. Perusahaan dapat mengurangi 

biaya dengan cara menurunkan tingkat persediaan di tangan. Di lain pihak, konsumen 

akanmerasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan 

harus mencapai keseimbangan diantara keduanya. 

 CV Laut Selatan Jaya adalah perusahan yang bergerak dalam bidang distributor 

kosmetik. Pada pengolahan data persediaan alat kosmetik pada CV Laut Selatan Jaya 
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sudah dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi Microsoft excel tetapi 

sering terjadi kesalahan dalam perhitungan persediaan barang, dan penginputan yang 

dilakukan secara berulang kali dan belum adanya informasi jika terjadi kesamaan data, 

sering kehilangan data laporan dan file diakibatkan belum ada aplikasi untuk 

penyimpanan data seperti aplikasi database sehingga data rentan hilang dan terhapus. 

Tidak adanya informasi jika terjadi kehabisan barang sehingga dapat mengecewakan 

pelanggan dan mengakibatkan penurunan dalam laba penjualan.  

Alternatif dari masalah diatas maka peneliti membuat sistem informasi 

manajemen persediaan alat kosmetik pada CV Laut Selatan Jaya sebagai strategi yang 

tepat dalam menjaga  kelanjutan  proses  persediaan di tengah  krisis  ekonomi  yang  

berkepanjangan terhadap perusahaan. Dengan adanya sistem yang dibangun dapat 

menangani masalah yang ada, dengan tujuan mempermudah dalam melakukan 

informasi persediaan bahan baku. Sistem ini diharapkan dapat menampilkan informasi 

dan laporan persediaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sistem yang 

akan dibangun berbasis web sehingga pengelolaan data dapat dikelola dimana saja dan 

kapan saja selama masih terhubung dengan jaringan internet. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem 

Informasi Manajemen Persedian Alat Kosmetik (Studi Kasus : CV Laut Selatan 

Jaya).”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana mengelola data persediaan pada CV Laut Selatan Jaya ? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi untuk persediaan pada CV Laut 

Selatan Jaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengelola data persediaan pada  CV Laut Selatan Jaya. 

2. Untuk merancang sistem persediaan alat kosmetik pada CV Laut Selatan Jaya .  

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas :  

1. Mengelola data persediaan alat kosmetik di CV Laut Selatan Jaya. 

2. Aplikasi yang digunakan adalah dreamwever. 

3. Data yang dikelola pada sistem yaitu data alat kosmetik, data barang masuk dan 

data barang keluar. 

4. Laporan yang didapat yaitu laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan 

laporan stok barang. 
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1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

1.    Bagi Penulis 

Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama 

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan membuat 

sistem informasi manajemen persediaan. 

2. Bagi Instansi 

   Sistem informasi persediaan yang dibuat mampu mengubah sistem manual 

menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu mempermudah pengolahan dan 

penyimpanan data pasien sehingga dapat bekerja lebih cepat, tepat dan efisien. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

 


