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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangannya, kebutuhan penyediaan informasi semakin 

meningkat pesat, berbagai sarana dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang 

tepat, akurat, dan dapat diperoleh dalam waktu yang relative singkat agar dapat 

dengan cepat informasi tersebut dapat diolah oleh orang-orang yang berhak dan 

bertanggung jawab atas informasi tersebut. Namun peranan teknologi informasi 

disini tidak hanya sebatas dalam memberikan informasi yang tepat, akurat dan 

dalam waktu yang singkat tetapi juga berperan mempercepat dalam efisiensi 

waktu dan tenaga manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Berdasarkan hasil 

penelitian pada tahun 2016 memperkirakan jumlah pengguna internet mencapai 

132,7 juta orang, hal ini dihitung berdasarkan banyaknya pengguna di berbagai 

wilayah seluruh indonesia, usia pengguna di Indonesia, dan berdasarkan pekerjaan 

pengguna internet di Indonesia, dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

semakin tingginya pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun.APJII 

(www.apjii.or.id). Sehingga peranan teknologi informasi sangat diperlukan 

diberbagai bidang industri atau perusahaan- perusahaan baik negeri maupun 

swasta,  salah satunya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kotabumi. 

Saat ini BPJS KesehatanKota Bumi dalam pelaksanaan pengelolaan 

persediaan barang ATK sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi 

Spreadsheet, namun sering terjadi kesalahan dalam penginputanya yang terkadang 

mengalami kerangkapan data, kemudian belum adanya keamanan data dan rentan 

tindak manipulasi data, lalu belum adanya notifikasi berupa informasi jika terjadi 

http://www.apjii.or.id/
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kesamaan data dan belum adanya laporan periode yang tersusun secara otomatis 

untuk pembuatan laporan barang masuk dan barang keluar, serta informasi 

penggunaan barang terbanyak setiap periodenya, kemudian keinginan dari kepala 

cabang untuk dapat memiliki suatu sistem yang dapat memberikan akses bagi 

kepala cabang untuk melakukan monitoring terhadap keluar masuk barang ATK. 

sudah seharusnya pengelolaan data persediaan pada BPJS Kesehatan Kantor 

Cabang Kota Bumi dikelola dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya 

sebuah sistem berbasis web yang dapat diimplementasikan agar dapat mengelola 

data persediaan barang ATK pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Bumi, karena 

dengan adanya sistem berbasis web bagian pengadaan dapat melihat data 

persediaan barang ATK dimanapun bagian pengadaan berada karena adanya 

sistem yang sudah online, tanpa harus mengecek langsung datang kekantor 

sehingga mengurangi terlambatnya dalam melakukan pengadaan barang kembali. 

Pada sistem yang akan diusulkan nantinya akan menggunakan metode 

analisis PIECES, yang berfungsi untuk mengetahui hasil perbandingan analisis 

sistem yang lama atau yang sedang berjalan dengan sistem yang akan diusulkan, 

agar diketahui masing-masing kelemahan dan kelebihan dari sistem yang berjalan 

dengan sistem yang akan diusulkan, metode pengujian sistem yang akan 

digunakan adalah metode ISO 9126, yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

sistem yang sudah dibangun masih terdapat kendala dalam pengoprasianya atau 

tidak untuk mengurangi dari error sistem. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu, 

Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Persediaan Barang ATK Berbasis 

Web untuk mempermudah pengadaan barang dan meningkatkan kinerja karyawan 

dalam pengelolaan persediaan barang ? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dalamrencana skripsi ini lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Data yang digunakan hanya data persediaan yang akan dianalisa 

kemudian diproses oleh sistem dan menghasilkan laporan 

persediaan. 

2. Menggunakan analisis PIECES untuk menganalisis sistem yang 

berjalan dan sistem yang diusulkan. 

3. Menggunakan pengujian sistem dengan metode ISO 9126. 

4. Program yang digunakan untuk perancangan Adobe Dreamweaver 

CS6, dan MySQL sebagai database penyimpanan data. 

5. Sistem yang akan dibuat berbasis web, yang nantinya sistem akan 

menyampaikan data informasi persediaan yang dapat diakses kapanpun 

dan dimanapun oleh bagian pengadaan karena sistem berbasis web yang 

sudah online. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Melakukan analisa sistem menggunakan PIECES untuk mengetahui 

manfaat sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang akan 

diusulkan. 

2. Menghasilkan sistem yang dapat mengelola data persediaan barang 

ATK pada BPJS Kesehatan yang up to date dan dapat diakses dengan 

mudah sehingga membantu bagian pengadaan dalam melakukan 

pengadaan barang kembali. 

3. Memaksimalkan dan mengoptimalkan sistem fasilitas file 

sharing untuk Pimpinan dan bagian pengadaan pada BPJS Kesehatan 

dalam mendapatkan informasi persediaan barang ATK, sehingga 

dapat meminimalisir informasi yang tidak benar, memaksimalkan 

pelayanan terhadap user terkait dengan adanya sistem secara online. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada BPJS Kesehatan Kota 

Bumi adalah Merancang system informasi persediaan barang ATK berbasisweb, 

agar sistem yang akan dibuat nantinya sesuai dengan keinginan dan dapat 

membantu perusahaan dan penggunanya, dan mengelola data persediaan. 

 


