BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
PT Putera Lautan Nusantara merupakan induk dari PT Putera Lautan Teduh
yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor yang bertempat di Jalan Imam
Bonjol no.448 Langkapura Kemiling Bandar Lampung. Sejak berdirinya PT
Putera Lautan Nusantara telah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan
kualitas yang baik terhadap pelanggan. Mulai dari penjualan unit hingga purna
jual dilakukan secara profesional agar kebutuhan masyarakat akan sepeda motor
dapat terpenuhi dengan baik dan memuaskan.
Saat ini sistem persediaan dilakukan dengan

menggunakan lembar kerja

spreadsheet . Berdasarkan laporan pembelian bagian Admin Head menginputkan
data kendaraan kedalam sistem yang sedang berjalan untuk dijadikan laporan
persediaan.
Permasalahan yang sering terjadi adalah lamanya proses pencarian data
persediaan barang dagang hal ini menyebabkan pembuatan laporan yang
memerlukan waktu lebih lama, dan tidak diketahuinya persediaan barang yang
sudah habis sehingga pada saat ada pemesanan barang dari konsumen barang
yang dipesan tidak ada di stok unit dealer. Untuk mengatasi permasalahan diatas,
dibuatkan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi karyawan guna
meningkatkan layanan perusahaan terhadap pelanggan.
Cynthia Amanda, Jullie J. Sondakh, Steven J. Tangkuman (2015), meneliti
tentang Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal atas persediaan Barang
Dagang pada Grand Hardware Manado. Hasil penelitian menunjukkan
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pengendalian internal atas persediaan pada grand hardware sudah efektif, dimana
adanya pemisahan diantara fungsi – fungsi terkait dengan penerimaan dan
pengeluaran barang. Pemantauan terhadap barang dagang juga dilakukan secara
periodik oleh bagian logistik melalui kegiatan stok opname.
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis ini
menggunakan model pengendalian internal persediaan barang dagang yang dapat
mengelola data – data persediaan untuk menjadikan laporan. Dengan demikian
berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul tentang “Sistem Pengendalian
Internal Persediaan Barang Dagang Sepeda Motor Pada PT Putera Lautan
Nusantara Cabang Langkapura”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah yaitu:
Bagaimana membangun sistem yang dapat mengontrol dan mengendalikan stok
barang.

1.3 Batasan Masalah
Untuk pembatasan ruang lingkup penelitian ini, berdasarkan ruang lingkup
latar belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan batasan masalah dalam
penelitian ini: Sistem ini hanya membahas tentang merancang sistem pencarian
data barang persediaan barang dagang sepeda motor.
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1.4 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis menguraikan tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:
1. Mengembangkan sistem untuk mempermudah pencarian data barang.
2. Mengembangkan sistem pengendalian stok barang
3. Untuk mengetahui apakah penelitian internal persediaan barang dagang
sepeda motor yang diterapkan sudah cukup efektif bagi perusahaan.
4. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai aplikasi dari
pengendalian internal persediaan barang dagang sepeda motor yang
diterapkan oleh PT Putera Lautan Nusantara Cabang Langkapura

1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan masalah yang dihadapi dalam penulisanntugas akhir ini penulis
dapat menguraikan manfaat penelitian tugas akhir ini adalah:
1. Bagi Admin Head
Bagi admin head penelitian ini bermanfaat dalam mempermudah
pengerjaan laporan persediaan kendaraan yang ada didalam perusahaan.
2. Bagi Kepala Cabang
Bagi kepala cabang penelitian ini bermanfaat dalam mempercepat
memperoleh laporan tentang persediaan kendaraan yang ada di
perusahaan.
3. Bagi Perusahaan
Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan sumbangan masukan
bagi pihak yang menejemen yang berguna untuk memperbaiki kebijakan
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perusahaan atas pengendalian persediaan barang dagang khususnya
kendaraan.
4. Bagi Penulis
Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk lebih memperdalam
pengetahuan dalam tentang pengendalian persediaan barang dagang.

1.6 Metodologi Penelitian
Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian,
agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka
metode-metode yang tepat yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain
adalah sebagai berikut:
1.6.1 Metode Wawancara (interview)
Merupakan metode yang dilakukan dengan cara berdialog secara
langsung kepada Admin Head yang berkaitan dengan masalah
yang dihadapi.
1.6.2 metode Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan
penelitian

terhadap

perusahaan

yang

bersangkutan

untuk

mendapatkan gambaran kerja perusahaan.
1.6.3 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara
membaca,

mencatat

pengumpulan

data

dan
yang

mengutip

sehingga

berhubungan

dengan

mendukung
penulisan.
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Penginputan data dilakukan untuk memperkuat landasan teori
untuk pengembangan sistem berdasarkan analisis yang dilakukan.

1.7 Sistematika Laporan
Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan akhir. Untuk
mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan ini, maka sistem penulisan
laporan ini sebagai berikut:
BAB 1

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode
Pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan Teori-teori yang mendasari pembahasan
secara rinci, berupa definisi-definisi atau model yang langsung
berkaitan dengan ilmu atau permasalahan yang sedang diteliti.
Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang pengertian sistem,
pengertian sistem pelaporan data barang, , metode pengembangan
sistem, pengertian MySQL, pengertian UML, Pengertian Java,
metode pengembangan sistem, alat pengembangan sistem, relasi
data, spesifikasi tabel.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Menguraikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang
Sejarah Singkat Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan, Struktur
Organisasi, Uraian Kerja, serta Data yang Digunakan untuk
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memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian,
meliputi analisis masalah sistem yang sedang berjalan, analisis
hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan,
analisis kelayakan sistem yang diusulkan serta perancangan sistem
yang berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama
dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Berupa Implementasi Sistem yang dirancang oleh penulis dan
Membahas tentang desain Sistem.
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang diambil dari
hasil penelitian dan saran yang berupa ide-ide mengenai langkahlangkah untuk perbaikan dan pengembangan bagi kemajuan dan
hasil yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

