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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir tahun 70-an. Pada masa 

sebelumnya istilah teknologi informasi biasa disebut teknologi komputer atau 

pengolahan data elektronis (electronic data processing). Teknologi informasi 

disefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), komputer, 

komunikasi, dan elektronik digital. 

Perkembangan teknologi informatika dan ilmu pengetahuan sangat pesat 

serta sangat mempengaruhi dalam bidang informasi dan manajemen, khususnya 

dalam bidang pengolahan data dengan memakai teknologi komputer. Teknologi 

komputer merupakan suatu yang sangat didambakan oleh setiap organisasi, karena 

akan mengeluarkan suatu informasi yang sempurna. Kebutuhan komputer sebagai 

alat pemecah masalah dengan cepat dan tak bisa dipungkiri. 

PT. Taspen (Persero) merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang diamanahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya dalam pengelolaan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). PT. 

Taspen (Persero) dengan kepanjangan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

Sipil. PT. Taspen (Persero) selalu meningkatkan pelayanan terbaik kepada PNS 

sesuai perkembangan teknologi saat ini. Hal ini terbukti dengan Tambahan Layanan 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada pegawai 

aktif, hal ini berdasarkan PP 70 TH 2015. 

Pada saat ini, pendataan barang inventaris yang dilakukan pada kantor PT. 

Taspen (Persero) KC Pangkalpinang masih dilakukan secara manual dngan 

menggunakan aplikasi microsoft office. Pendataan manual dengan cara ini dapat 

mempersulit staf ketika melakukan pendataan dan pembuatan laporan saat 

dibutuhkan. 
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Dengan menggunakan aplikasi akan memberikan kemudahan-kemudahan 

dalam pendataan barang inventaris perusahaan untuk memperoleh informasi yang 

diinginkan, khususnya dalam hal Pengelolaan Inventaris Barang pada PT. Taspen 

(Persero) sehingga teknologi informasi semakin berpengaruh peranannya sebagai 

sarana penunjang pembangunan serta memberikan cara pandang baru kepada 

masyarakat agar bisa menggunakan IT (Information Technology). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memandang pentingnya 

mengangkat masalah diatas ke dalam skripsi dengan mengambil judul “Prototipe 

Sistem Informasi Inventaris Barang pada PT. Taspen (Persero) Berbasis 

Desktop”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah perancangan 

sistem informasi inventaris Barang pada PT. Taspen (Persero) Berbasis Desktop 

berdasarkan Model Proses Prototipe di PT. Taspen (Persero) KC Pangkalpinang, 

yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi inventaris yang dapat 

mepermudah dan mempercepat pekerjaan staff di PT. Taspen (Persero) KC 

Pangkalpinang ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data yang 

terkomputerisasi dan terjamin keamanannya ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah yang dibuat agar 

pembahasan penelitian ini dapat terstruktur dengan baik. Adapun batasan masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Pendataan Data Barang Inventaris 2016-2017 

2. Proses Pengajuan Barang Inventaris 

3. Pendataan Data Petugas 

4. Pendataan Data Suplier 

5. Pendataan Data Kartu Inventaris 
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6. Proses Pengeluaran Barang 

7. Proses Pendataan Barang Inventaris Rusak 

8. Proses Pembuatan Laporan 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Analisa Sistem  

 Analisa Sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengumpulakan dan menginterpretasikan fakta, permasalahan dan penggunaan 

informasi yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistem. Salah satu 

pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa object oriented. 

Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik pengambangan 

sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang object oriented yang dapat 

didefinisikan dengan baik dan jelas.  Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem 

adalah Activiy diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

   

1.4.2 Perancangan Sistem  

 Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem 

baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram  

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

b. Use Case Description  

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai 

use case diagram. 

c. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data store yang ada dalam diagram arus data. 
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d. LRS (Logical Record Structure) 

Logical Record Structure terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini 

menunjukan arah dari satu tipe record lainnya. 

e. Spesifikasi Basis Data  

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detail. 

f. Sequence Diagram  

Sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dam sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu.   

g. Class Diagram  

Class diagram adalah suatu diagram yang melukiskan kelas yang sesuai dengan 

komponen-komponen perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 

aplikasi perangkat lunak. 

 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memenuhi 

syarat dalam mencapai gelar sarjana yang dilaksanakan di STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

Yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang mengelola dan mengolah 

data inventaris barang pada Kantor PT. Taspen (Persero) KC Pangkalpinang. 

2. Mampu memahami dan mencari jalan keluar dalam menangani permasalahan 

pengolahan data. 

3. Menjadi sumber pengetahuan bagi penulis sendiri dan juga bisa menjadi bahan 

bacaan bagi pembaca lainnya. 

4. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan tentang pemrograman 

khususnya Visual Basic dan Microsoft Access. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, masalah, batasan masalah, metode penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang didapat dari sumber-

sumber yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dan 

teori pendukung dalam penelitian serta penyusunan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang pembahasan model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian dalam pengembangan 

perangkat lunak yang berorientasi objek serta menjelaskan 

tentang alat bantu dalam pengembangan sistem yaitu UML 

(Unified Modelling Language) untuk mendukung proses dan 

metode. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosedur, 

analisa proses, analisa keluaran sistem berjalan, analisa 

masukan sistem berjalan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, deskripsi use case, rancangan basis data, 

rancangan antar muka dan class diagram. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

dipaparkan pada BAB sebelumnya dan saran-saran dari 

penulis. 

 


