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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

 Disebuah  institusi  pemerintahan  permintaan  dan  pegeluaran  barang

merupakan  sesuatu  yang  harus  dijalankan  untuk  mendukung  proses  operasional

sebuah  instansi.  Permintaan  akan  suatu  barang  hendaknya  di  sesuaikan  dengan

kebutuhan  yang  diperlukan,  begitu  pula  dengan  pengeluaran  barang  harus  sesuai

dengan apa yang diminta oleh user

“Sistem adalah serangkaian subsistem yang saling terkait dan bergantung satu

sama  lain,  bekerja  bersama-sama  untuk mencapai  tujuan dan sasaran  yang  sudah

ditetapkan  sebelumnya”  Permana  Agus  Yoga,  (2014:8).  Sistem  permintaan  dan

pengeluaran  barang  di  bagian  Kerumahtanggaan  Unit  Pelayanan  Jantung  Terpadu

masih menggunakan sistem yang manual dan belum terkomputerisasi.  Kekurangan

disana yaitu  sistem permintaan  dan pengeluaran barang yang masih  simpang siur,

sehingga kendalanya banyak waktu yang terbuang dan pelaporan data barang menjadi

tidak akurat dan banyak kesalahan stok barang 

Adapun solusi yang akan penulis  tawarkan yaitu  dengan merancang sistem

permintaan  dan  pengeluaran  barang  secara  terkomputerisasi  dan  lebih  kompleks

sehingga dapat memudahkan staf disana dalam menjalankan pekerjaannya
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1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Menghasilkan sistem informasi permintaan dan pengeluaran barang yang

terkomputerisasi  yang  dapat  digunakan  pada  bagian  Kerumahtanggaan

Unit PJT RSCM.  

2. Memberikan  informasi  yang  tepat  dan  akurat  kepada  User  mengenai

laporan pengeluaran barang, serta mampu memproses dan menyimpan data

User agar lebih  efisien

Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk penulis

Sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan  Diploma  III  (D3)  pada  Akademik

Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika.

2. Manfaat untuk objek penelitian

a. Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan

b. Menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu

dan memudahkan proses permintaan dan pengeluaran barang

3. Manfaat untuk pembaca

Memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi

permintaan dan pengeluaran barang sehingga lebih optimal.
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1.3. Metode Penelitian

Metode  penelitian  merupakan  langkah  penting  dalam  penyusunan  Tugas

Akhir  khususnya  bagi  perancangan  system.  Didalam  kegiatan  penelitian  penulis

melakukan pengumpulan data melalui cara :

1. Wawancara (Interview)
Dalam penulisan  Tugas  Akhir  ini,  untuk mendapatkan  informasi  secara

lengkap  maka  penulis  melakukan  suatu  metode  tanya  jawab  mengenai

semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi  permintaan dan

pengeluaran  barang serta  pengolahan data  pada  bagian kerumahtanggaan

Unit Pelayanan Jantung Terpadu - RSCM
2. Pengamatan (Observation)

Dalam metode ini penulis  melakukan  pengamatan –pengamatan  langsung

terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang diambil. Hasil

dari  pengamatan  tersebut  langsung  dicatat oleh penulis dan dari  kegiatan

observasi dapat diketahui kesalahan atau proses dalam kegiatan tersebut. 
3. Studi pustaka 

Selain melakukan kegiatan diatas penulis juga melakukan studi kepustakaan

melalui  literatur-literatur  atau referensi-referensi yang ada diperpustakaan

Bina Sarana Informatika 

1.4. Ruang Lingkup

Berdasarkan masalah  diatas,  maka  ruang lingkup  penulisan  tugas  akhir  ini

dibatasi pada :
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a. Perancangan  system  informasi  yang  dilakukan  sebatas  pada  bagian

Kerumahtanggaan Unit PJT RSCM

b. Mengenai system permintaan barang, User bisa melakukan permintaan barang

melalui computer dimana saja di lingkungan PJT RSCM

c. Pada halaman Request barang, pilihan tujuan lokasi hanya pada unit Kerumah

Tanggaan saja belum mencangkup unit-unit department yang lain.


