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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Dewasa ini karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, sistem 

informasi pada suatu instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta sangat 

dibutuhkan suatu instansi. Sistem informasi mendukung kinerja suatu instansi 

yang akan terlaksana dengan baik dan dapat menangani berbagai pengolahan data 

dengan cepat. Sistem informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan 

dan penyimpanan data yang 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. 

Khususnya pada UPTB BAKUDA Kota Pangkalpinang yang merupakan 

unit pelayanan teknis yang berhubungan dengan wajib pajak langsung, dimana 

dalam pelayanan tersebut memerlukan sarana dan prasana untuk memaksimalkan 

pelayanan. Pada saat ini, UPTB BAKUDA dalam pengolahan data masih 

menggunakan metode atau cara konvensional termasuk pada proses inventarisasi 

kantor, dimana semua data inventaris  barang dan lain - lain masih disimpan 

dalam satu berkas dalam format word processing dan spreadsheet yang kurang 

efisien untuk digunakan, sehingga apabila komputer terkena virus dapat 

mengakibatkan datanya hilang. Oleh karena itu, melihat masalah yang terjadi, 

penulis mengangkat masalah ini ke dalam suatu topik pembahasan yang diberi 

judul “Sistem Informasi Inventaris Barang Daerah Berbasis Desktop Pada Uptb 

Bakuda Kota Pangkalpinang”.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang ada, diantaranya : 
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1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Inventaris Barang Daerah Pada 

UPTB Bakuda Kota Pangkalpinang? 

2. Bagaimana Hasil Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Inventaris 

Barang Daerah dengan Konsep FAST (Framework For The Application Of 

System Thinking)? 

3. Tidak adanya database dalam penyimpanan data, sehingga terjadi kesulitan 

dalam pencarian data yang masih dicatat manual? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembuatan laporan tugas akhir yang tidak terarah dari 

pokok pembahasan, maka penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan 

dengan sistem pengelolaan data barang yaitu antara lain : 

1. Objek Penelitian Dilakukan di Kantor UPTB BAKUDA Kota 

Pangkalpinang. 

2. Membahas proses pendataan barang, Data Penerimaan Barang Dari Pihak 

Ketiga, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan, Buku 

Inventaris, Rekapitulasi Buku Inventaris dan Daftar Usulan Barang Yang 

Akan Dihapus 

3. Penulis Menggunakan model FAST, Metode Berorintasi Objek dan tools 

menggunakan UML (Unified Modelling Language). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian dari sistem informasi inventaris 

barang daerah berbasis desktop pada UPTB BAKUDA Kota Pangkalpinang 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui dan menganalisa cara membangun sebuah sistem informasi 

inventaris barang daerah berbasis Desktop. 

2. Membantu instansi untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan 

pengelolaan data barang. 
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3. Diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat waktu dalam mencari 

data-data inventaris barang . 

4. Menghasilkan suatu informasi inventaris barang yang cepat, tepat dan 

akurat yang tersaji dalam bentuk software berbasis desktop. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab 

berisi uraian – uraian mengenai usulan pemecahan masalah secara beurutan 

dimana satu sama lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan laporan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang dasar – dasar teori umum dan khusus 
yang berhubungan dengan pembuatan laporan tugas akhir yang 
dibahas. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai model pengembangan perangkat 
lunak, metode pengembangan perangkat lunak, dan tools UML. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas secara rinci tentang struktur organisasi, jabaran 
tugas dan wewenang, analisis masalah yang berjalan, analisis hasil 
solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem , 
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perancangan sistem yang akan diusulkan. Analisis rancangan 
menggunakan model FAST, metode Berorientasi Objek, dan 
Menggunakan tools UML. 

 
BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tugas akhir yang 
berisikan kesimpulan dari pembasahan yang telah diuraikan serta 
saran - saran dari sistem yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


