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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor yang 

dipakai untuk melaksanakan tugas. Inventaris kantor sangatlah penting bagi 

kelangsungan sebuah Perusahaan dan Instansi. Salah satu atau beberapa  

perlengkapan mengalami gangguan pasti akan menghambat jalannya roda  

perekonomian Perusahaan atau Instansi tersebut, yang biasanya berupa tidak 

teraturnya keorganisasian sebuah inventaris kantor atau kurangnya sebuah sistem 

dalam menginventaris perlengkapan kantor. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah 

sistem untuk memanage data inventaris kantor.  

Barang yang dimaksud oleh Penulis adalah barang yang digunakan para  

pegawai seperti komputer, meja, kursi, telepon, printer,dispenser, CPU, AC. 

Penulis membatasi dalam bidang pengolahan data barang inventaris, yaitu 

mengolah data barang inventaris yang digunakan para pegawai untuk melakukan  

pekerjaan. 

 Kantor Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah sudah memiliki 

fasilitas komputer yang cukup memadai tetapi belum digunakan semaksimal 

mungkin dalam hal sistem  pengolahan data barang inventaris kantor. Dengan 

adanya sistem baru yang akan datang, diharapkan Kantor Desa Batu Belubang 

Kabupaten Bangka Tengah akan mempermudah  pekerjaan para pegawai Dalam 

aktifitas membuat laporan pendataan inventaris barang, Batu Belubang Kabupaten 

Bangka Tengah belum menerapkan sistem komputerisasi secara optimal.  

Ini dapat diamati ketika menyajikan laporan tersebut penggunaan 

komputer hanya sebatas pengetikan seluruh data inventaris barang yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi Ms-Word atau Ms-Exel. 

Sehingga dalam menghasilkan seluruh hasil laporan yang akurat dan tepat 

membutuhkan waktu yang refatif lama atau bahkan kurang lengkapnya laporan 
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yang dihasilkan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan dalam skripsi yang 

berjudul “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENDATAAN INVENTARIS BARANG PADA KANTOR DESA BATU 

BELUBANG KABUPATEN BANGKA TENGAH BEBASIS DESKTOP” 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pengamatan penulis, adapaun permasalahan yang timbul 

antara lain: 

1. Bagaimana sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan di 

Kantor Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. 

2. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengolahan data persediaan barang, 

dimana sering terjadi kesalahan pencatatan data ketika akan disimpan secara 

berulang-ulang. 

3. Bagaimana pengujian sistem informasi persediaan barang di Kantor Desa Batu 

Belubang Kabupaten Bangka Tengah. 

4. Bagaimana membuat laporan persediaan barang di Kantor Desa Batu 

Belubang Kabupaten Bangka Tengah. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah hanya membahas tentang persediaan barang saja yang meliputi data 

barang, Pengolahan barang data kartu inventaris ruangan dan kartu inventaris 

barang. 
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1.4 Metode Penelitian dan Metode pengumpulan data 

1.4.1 Metode penelitian 

 Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model  

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Model sekuensial linier sering disebut model air terjun (Waterfall).  

Yang merupakan paradigma rekayasa perangkat lunak yang paling tua dan  

paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan 

perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang 

dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain 

perancangan, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Penulis memilih 

menggunakan metode pengembangan Waterfall karena metode ini dinilai 

cukup teliti dan berurutan dalam pengerjaannya. Dimulai dari pemahaman 

analisis, pembuatan desain, kode tahap testing sistem dan pemeliharaan. 

Sehingga membuat kualitas sistem yang dihasilkan baik karena tidak 

terfokus pada satu tahapan saja. 

2. Metode pengembangan dalam perangkat lunak dan Alat bantu analisis 

perancangan sistem informasi 

Sistem perangkat lunak menggunakan UML (Unified Model Language).  

UML adalah metode perancangan perangkat lunak yang berorientasi objek 

yang didalamnya terdapat beberapa bentuk seperti Activity Diagram, 

Usecase Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan diagram 

lainya. Namun pada pembahasan ini hanya ditekankan pada empat bentuk 

diagram. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.4.2  Metode pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan 

Skripsi penulis menggunakan dua metode, yaitu: 

1. . Observasi 

Teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan pengamatan 

langsung ke kantor desa batubelubang. 

 

2. . Interview 

Penulis tidak hanya melakukan pengamatan langsung, tetapi juga 

penulis melakukan interview atau wawancara langsung ke kantor desa 

batubelubang. 

 

1.4.3 Metode Analisa Sistem 

Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat – alat teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistem yang berbasis 

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah : 

1. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan – permasalahan 

yang ada. 

2. Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan dikeluarkan yang dihasilkan 

guna memahami kebutuhan akan dokumen – dokumen baru. 

   Penulis menggunakan beberapa diagram  Unified Modeling 

Language (UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem 

mendeskripsikan proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta 

mendeskripsi konsep sistem baru yang akan dikembangkan dimana sistem 

baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi – solusi dari permasalahan 

yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa diagram tersebut 

adalah : 
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a. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu 

proses. 

b. Use case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

c. Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

d. Analisa Keluaran Sistem Berjalan. 

Analisa Keluaran merupakan analisa mengenai dokumen – dokumen 

Keluaran yang dihasilkan dari sebuah sistem yang sedang berjalan. 

e. Analisa Masukan Sistem Berjalan. 

Analisa Masukan merupakan analisa mengenai dokumen – dokumen 

masukan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang sedang berjalan. 

 

1.4.4. Metode Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru 

yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat Bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data yang saling berhubungan. 

2. Transformasi ERD ke LRS 

Transfromasi ERD ke LRS merupakan sebuah model sistem yang 

digambarkan dari sebuah ERD yang mengikuti pola pemodelan ke LRS. 
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3. Logical Record Structure (LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

4. Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

5. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada model konseptual secara detail. 

6. Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan Dokumen Keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan 

dari keluaran sistem yang akan dirancang 

7. Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan Dokumen Masukan merupakan infromasi yang akan dihasilkan 

dari masukan sistem yang akan dirancang. 

8. Rancangan Layar Program 

Rancangan layar digunakan sebagai disain tampilan yang berfungsi 

sebagai antar muka antara si pengguna dengan aplikasi. 

9. Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah 

event untuk menghasilkan output tertentu. 

10. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket 

di dalam system. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah membuat pencatatan 

persediaan barang dan pelaporan persediaan barang serta laporan yang terkait 

dengan persediaan barang secara kompoterisasi. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Dapat membuat program aplikasi yang sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi 

Sebagai pembalajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai pembuatan aplikasi persediaan barang yang 

terkomputersisasi yang telah di dapatkan dibangku perkulihaan. 

2. Bagi kantor desa 

Dapat memiliki dan memakai program aplikasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang di hadapi. 

Meringkas dan menghemat tempat dan waktu karena diolah dengan 

menggunakan komputer sehingga meningkatkan kecepatan maupun 

ketepatan dalam proses pendataan persediaan barang. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan skripsi ini, pembahasan dan penjelasan di bagi mnjadi 5 

bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang,Perumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian 

serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada Bab ini penulis menguraikan sekilas tentang Konsep Dasar 

Sistem, Konsep Dasar Informasi,Pengertian Analisa Berorientasi 

Objek, dan Perancangan Berorientasi Objek serta teori pendukung. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang sistem informasi). 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisi tentang mengenai sejarah dari perusahaan, struktur 

organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab uraian 

prosedur,Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa 

Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use 

Case, ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke 

LRS, LRS (Logical Record Structure), Tabel dan Spesifikasi Basis 

Data serta rancangan antar muka yang berisi rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan dialog layar, sequence diagram. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini memuat kesimpulan yang penulis ajukan sehubung dengan 

permasalahan yang di hadapi serta saran-saran selama penulis 

melakukan penelitian. 


