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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pengolahan sistem yang baik suatu perusahaan sangat diperlukan untuk 

memperlancar kinerja perusahaan(Janti & Susanti, 2017).  Persediaan stok barang 

dalam perusahaan merupakan bagian yang paling aktif, mulai dari proses 

penerimaan barang dari supplier yang menyebabkan bertambahnya stok barang 

hingga proses banyaknya permintaan barang dari toko yang menyebabkan 

berkurangnya stok barang. Selain itu karena data yang diperoleh langsung 

diwujudkan dalam dokumen dengan media kertas kemudian dirangkum atau 

direkap dalam suatu buku besar harian yang nantinya dibuatkan laporan rekap 

bulanan, maka apabila terjadi kesalahan atau koreksi maupun penghapusan data 

perlu memeriksa secara berulangkali dokumen yang telah tersimpan. Hal seperti 

ini tentunya akan berbeda jika semua kegiatan tersebut dilakukan dengan sistem 

informasi pengolahan database secara terpusat, penggunaan database MySQL 

pada website ini didasarkan pada keunggulan yang dimiliki MySQL untuk 

menangani jutaan user secara bersamaan dan mampu menampung lebih dari 

ribuan record dan sangat cepat mengeksekusi data (Kresna, 2017).  Kegiatan 

sistem yang dilakukan dengan cara seperti saat ini tentunya masih banyak 

kekurangan, misalnya saja dalam hal penyampaian informasi dalam pencarian 

data transaksi stok masuk ataupun data stok keluar. Masalah pengontrolan stok 

barang yang masih dianggap rumit untuk dilakukan perhitungan. Dengan 

mengetahui masalah tersebut maka pemakai sistem dapat mengambil langkah–
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langkah yang diperlukan untuk proses evaluasi serta pengambilan keputusan pada 

tingkat pemimpin. Sistem informasi persediaan barang sangat membantu 

perusahaan dalam mengetahui barang yang masih ada berdasarkan histori barang 

yang masuk dan barang yang keluar. 

PT. Dunia Pancing Indonesia Cabang Gunung Sahari merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat pancing.  Selama ini untuk 

pengolahan data persediaan barang masih dilakukan secara manual, karena 

pengerjaan data tersebut masih secara manual, mengakibatkan data yang disajikan 

pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk disajikan kepada 

manajemen(Kresna, 2017).  Seperti pendataan barang masuk dan keluar, data 

pengiriman barang dicatat dibuku besar sesuai dengan kwitansi atau surat jalan 

dari pelanggan yang berisi berapa banyak barang yang masuk dan keluar untuk 

dikirim ke pelanggan dan untuk pendataan stok barang hanya dicatat di selembar 

kertas yang mana laporan-laporan yang sudah ditulis oleh admin gudang tersebut 

akan di salin kembali oleh bagian kantor ke komputer.  Karena pengerjaan data 

tersebut masih secara manual, mengakibatkan data yang disajikan pun 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk disajikan kepada manajemen. 

Padahal manajemen sangat membutuhkan data yang cepat tersaji agar manajemen 

juga dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis dan penting (Kresna, 

2017).  Sehingga dari permasalahan tersebut terkadang terjadi kesalahan dalam 

perhitungan barang, kesulitan dalam pencatatan dan pembuatan laporan barang 

masuk dan keluar dari kwitansi atau surat jalan dari pelanggan atau supplier yang 

banyak dan pada bulan-bulan tertentu terjadi kekurangan stok dan sulitnya dalam 

pencarian data barang yang diperlukan karena penumpukan berkas yang banyak 
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Atas dasar masalah tersebut maka penulis merasa perlu untuk merancang 

dan mengembangkan sistem informasi, dimana dalam suatu organisasi 

dipertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasional, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan(Aji,2017). 

Dengan cara ini nantinya penulis mengharapkan mampu memberikan salah 

satu alternatif masukan pemecahan masalah untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan yang terjadi selama ini guna memperbaiki kinerja yang mampu 

memberikan laporan-laporan secara cepat dan akurat yang diperlukan oleh PT. 

Dunia Pancing Indonesia Cabang Gunung Sahari, serta mempermudah 

pengawasan arus data. 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk menyampaikan informasi pencarian data transaksi stok masuk ataupun 

data stok keluar. 

2. Agar pengolahan basis data dapat diolah secara terpusat. 

3. Laporan posisi persediaan stok dalam periode tertentu agar teratur dan tidak   

bermasalah untuk stoknya. 

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain: 

1.  Manfaat untuk penulis 

 Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) Program 

Studi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI). 

2.  Manfaat untuk objek penelitian 

a.  Sebagai evaluasi dan panduan terhadap sistem yang sedang berjalan. 
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b.  Menghasilkan aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengolahan data 

persediaan di PT. Dunia Pancing Indonesia. 

3.  Manfaat untuk pembaca 

 Memberi ilmu pengetahuan tentang konsep perancangan sistem informasi 

persediaan barang di PT. Dunia Pancing Indonesia cabang Gunung Sahari. 

1.3. Metode Penelitian 

A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Model Waterfall Menurut Rosa dan Shalahudin (2014:28) menjelaskan tentang 

metode pengembangan sistem yaitu waterfall.  Metode air terjun (waterfall) 

sering juga disebut model sekuensial linier (sequential linear) atau alur hidup 

klasik (classic life cycle).  Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang 

dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan 

(Hendri, 2017).  Model waterfall terbagi menjadi lima tahapan, yaitu: 

1.  Analisis kebutuhan sistem  

  Pada tahap ini peneliti menganalisa permasalahan yang terjadi dan 

kebutuhan sistem agar dapat dipahami seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna 

program. Proses ini dimulai dengan membuat gambaran apa yang dapat 

diperlukan oleh User dan Administrator. 

2. Desain  

 

   Setelah menganalisa kebutuhan sistem, peneliti membuat desain 

menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram), LRS (Logical Record 

Structured), dan class model / class diagram. 
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3. Pembuatan kode program  

  Tahap ini membuat kode program sesuai dengan rancangan ERD (Entity 

Relationship Diagram), LRS (Logical Record Structured), dan class model / class 

diagram . Untuk membuat kode pemrograman menggunakan mysql pada php 

myadmin 

4. Pengujian 

  Pada tahap ini dilakukan percobaan terhadap program yang sudah dibuat, 

apakah setiap tools sudah berjalan dengan baik dan apakah program sudah sesuai 

dengan keinginan user. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan maka akan 

dilakukan perbaikan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

  Pada tahap ini dilakukan perawatan atau maintenance pada program yang 

sudah dibuat secara berkala. Jika ada kerusakan pada program atau akan di 

tambahkan tools baru, maka akan segera dilakukan perbaikan atau tindakan. 

B. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

pengumpulan data untuk pembuatan TA adalah : 

1. Observasi 

Pengamatan langsung terhadap alur proses persediaan barang yang sedang 

berjalan pada PT.Dunia Pancing Indonesia Cabang Gunung Sahari. 

2. Wawancara 

 Wawancara dilakukan dengan menanyakan langsung ke perwakilan dari 

PT.Dunia Pancing Indonesia Cabang Gunung Sahari yang berkaitan dengan 

sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan. 
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3. Studi Pustaka 

Mencari informasi sebagai sumber referensi terhadap suatu masalah 

dengan buku-buku sumber data yang lain seperti artikel ilmiah dan referensi 

terpercaya lainnya untuk penunjang penelitian ini.  

1.4. Ruang Lingkup 

PT.Dunia Pancing adalah toko/showroom penjualan alat pancing ,namun 

untuk memperjelas sistem yang akan dirancang agar lebih terarah penulis 

membatasi ruang lingkup pada sistemnya, Menganalisis dan merancang sistem 

informasi stok barang dan penjualan yang berjalan, yang meliputi segala proses 

transaksi seperti pembuatan sales order ,surat jalan, faktur penjualan , serta proses 

penerimaan dan pengeluaran barang. Yaitu dalam hal  prosedur penerimaan 

barang , prosedur pengeluaran barang dan prosedur pembuatan laporan. 

 


