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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

   Dewasa ini penerapan sistem informasi pada suatu lembaga dan instansi 

baik pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan karena perkembangan 

teknologi yang sangat pesat menuntut suatu lembaga maupun instansi untuk 

memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem Informasi dibuat untuk 

mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan data maka dapat 

menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat. Adanya sistem informasi 

yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak 

diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan 

operasional instansi. 

   SMPN 8 merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan. 

SMPN 8 sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk 

menunjang kinerjanya. Meskipun masih banyak pengelolaan yang masih 

dilakukan secara manual salah satunya adalah pengelolaan dan penyimpanan data 

inventaris barang. 

   Sistem Pengelolaan dan penyimpanan data inventaris barang yang ada di 

SMPN 8 saat ini hanya dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan 

Microsof Excel dan buku besar yang digunakan untuk mencatat barang-barang 

yang ada. Sehingga untuk catatan barang-barang di tahun-tahun sebelumnya 

sebagian sudah tidak ada lagi karena pengelolaan yang digunakan masih sangat 

sederhana. Apabila ada pihak yang membutuhkan sulit untuk mencari keterangan 

dimana dan apa saja data barang yang dibutuhkan tersebut. Masih banyak 

kekurangan yang harus diperbaiki untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

Maka, dibutuhkan teknologi informasi dalam pembuatan laporan data inventaris, 

Hal ini mutlak harus dilakukan. Guna menghadapi kemajuan zaman dan 

perkembangan teknologi yang semakin berkembang. SMPN 8 Pangkalpinang 

sangat membutuhkan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola data 
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Inventaris barang. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang 

terkomputerisasi yang akan di bangun dapat membantu dalam pembuatan laporan 

data inventaris pada SMPN 8 Pangkalpinang. Aplikasi ini juga dapat membantu 

pendataan inventaris secara akurat dan efisien sehingga mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan pegawai kantor dapat mengawasi pembelian dan 

pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan inventaris. Aplikasi ini dibuat agar 

dapat mendukung para pegawai untuk menjadi salah satu bagian inventaris dari 

SMPN 8 yang memiliki tata kelola inventaris yang baik. 

   Dari permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Inventaris Pada SMPN 8 

Pangkalpinang Dengan Menggunakan Metode Berorientasi Obyek.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 SMPN 8 memerlukan sebuah sistem pengelolaan asset yang dapat di 

pertanggungjawabkan. Berdasarkan pembahasan yang ada pada latar belakang 

masalah, maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu dalam 

menangani pengolahan data inventaris yang masih belum menggunakan teknologi 

komputerisasi atau pengolahan data yang dilakukan secara manual, Adapun 

masalah yang sering timbul sebagai berikut: 

1. Pencatan data inventaris barang pada SMPN 8 yang masih manual dan 

menggunakan microsoft excel dan buku besar hal ini mengakibatkan sulit 

untuk mengelola data secara terintegrasi. 

2. Kesulitan dalam pencarian data inventaris yang telah lama tersimpan. 

3. Sering terjadi kehilangan data inventaris ditahun-tahun terdahulu. 

4. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi inventaris barang berbasis  

komputer yang sistematis, terstruktur dan terarah sehingga dapat meingkatkan 

kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional. 

 

1.3. Ruang Lingkup / Batasan Masalah 

  Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka 

batasan masalah akan dibatasi pada permasalahan Pengelolaan Data Inventaris 
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Barang. Proses pembuatan suatu sistem informasi inventaris barang dibuat untuk 

semua sistem informasi. Pembatasan masalah ditekankan pada pencatatan barang, 

penelusuran barang, pemutasian barang dan laporan yang dibutuhkan oleh 

pimpinan untuk setiap periode. 

 

1.4 Metode Penelitian 

 Metode merupakan satu cara untuk memahami alur-alur yang ditempuh 

dalam penelitian dan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai pada suatu 

penelitian. Berikut ini metode penelitian yang penulis gunakan : 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan data inventaris ini 

menggunakan model waterfall. model waterfall merupakan model 

pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang mulai 

pada tingkat dan kemajuan sistem sampai pada perencanaan, analisis, desain, 

dan implementasi. 

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak 

Disini penulis menggunakan Metode Berorientasi Obyek. Metode berorientasi 

objek adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang 

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan obyek yang berisi data 

dan operasi yang diberlakukan terhadapnva. Metode berorientasi obyek 

merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui 

pendekatan obyek secara sistematis. Metode berorientasi obyek didasarkan 

pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kompleksitas. Metode berorientasi 

obyek meliputi rangkaian aktivitas analisis berorientasi obyek. perancangan 

berorientasi obyek, pemrograman berorientasi obyek dan pengujian 

berorientasi obyek. Penulis memilih metode ini karena dengan menggunakan 

metode berorientasi obyek ini memungkinkan komponen dari program dapat 

dipakai ulang sehingga mempermudah dalam pengembangan sistem 

selanjutnya serta program yang dihasilkan pun makin berkualitas baik, dan 

Aplikasi yang dibangun dengan pendekatan ini mudah dalam perawatan 

karena strukturnya mengalami proses inheritance. Sehingga teknologi dengan 
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pendekatan metode berorientasi obyek ini dapat, mengurangi efek samping 

atau resiko ketika terjadi perubahan pada struktur. 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Alat bantu yang digunakan penulis adalah Menggunakan Unified Modelling 

Languange (UML). Yang dimaksud dengan UML adalah suatu metode 

permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, 

atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar 

pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. 

Disini penulis mengambil sistem informasi berbasis Application Desktop. 

Jenis – jenis diagram yang digunakan yaitu, activity diagram, use case 

diagram, package diagram, class diagram, dan sequence diagram. 

 

1.5. Tujuan / Manfaat Penelitian 

  Tujuan penulisan ini agar dapat menghasilkan suatu sistem yang lebih baik 

dalam pengelolaan data inventaris di SMPN 8 Pangkalpinang. Selain itu, dengan 

adanya sistem yang terkomputerisai, diharapkan dapat mengatasi masalah yang 

sering ditemui pada sistem yang sedang berjalan dan dapat bermanfaat membantu 

untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data inventaris di SMPN 8 

Pangkalpinang. Sehingga mempermudah dalam pencatatan, pengelolaan ,dan 

pencarian terkait data yang berhubungan dengan inventaris di SMPN 8 

Pangkalpinang dan data inventaris dapat tersimpan rapi. 

  

1.6. Sistematika Penulisan 

  Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa 

bagian, dan tiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Adapun yang 

dibahas tiap-tiap bab tersebut adalah : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan/manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung judul, 

mendasari pembahasan secara detail. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/software (komponen) yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi atau keperluan penelitian, sumber 

landasan teori/referensi yang digunakan, dan tinjuan penelitian 

sebelumnya. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang model pengembangan perangkat 

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

dan merancang sistem informasi) 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan 

sistem (dalam menjelaskan bab ini model, metode, dan tools 

harus dipaparkan sesuai dengan uraian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang di berikan 

oleh penulis. 
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