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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di dalam dunia usaha dan kerja, informasi merupakan bagian yang penting 

dan berharga.informasi dan akurat dan tepat waktu akan membantu manajer dalam 

mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi serta usahanya. Informasi 

juga mendukung kegiatan oprasional dan majerial organisasi.Dan untuk semua itu 

di butuhkan suatu pengolahan data yang handal, akurat, dan dapat di tampilkan 

secara tepat dan mudah apabila setiap kali diperlukan. 

 Sekarang ini informasi berkembang sejalan dengan perkembangan 

teknologi internet. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan semakin banyak 

penggunaan internet, tidak hanya untuk mendapatkan berita-berita terbaru, 

informasi yang dibutuhkan dan untuk berhubungan dengan orang lain di dunia 

maya tetapi internetjuga digunakan sebagai media antara perusahaan maupun 

badan usaha dan konsumennya. 

 Tidak dapat di hindari bahwa sistem informasi persedian barang dengan 

menggunakan web sangat efektif digunakan dengan meningkatkan kemudahan 

bagi perusahaan.Saat ini, banyak pengusaha memanfaatkan internet untuk 

memperbaiki sistem yang lama baik itu pelayanan maupun penginformasian 

barang perusahaan pada dasar nya digunakan untuk memudahkan dalam 

mengetahui informasi barang yang dibutuhkan, mengingat internet tidak 

mengenal batasan ruang.Salah langkah yang diambil dengan membuat aplikasi 

web untuk memodifikasi sistem informasi persediaan barang perusahaan tersebut. 

Dengan menerapkan sistem informasi persedian barang berbasis website akan 

memudahkan staf atau karyawan di perusahaan dalam mengetahui informasi 

barang yang diperlukan. 
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 PT. Pasti Bangun Jaya adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

perikanan hasil laut untuk dikonsumsi. Sebagai salah satu perusahaan perikanan 

hasil laut di Bangka Belitung PT. Pasti Bangun Jaya menampung hasil ikan laut 

untuk  ekspor ke malaysia dan singapore. Selain bergerak di bidang penampung 

hasil ikan laut PT. Pasti Bangun Jaya juga bergerak di bidang Pertokohan yang 

menyidiakan barang untuk kebutuhan para nelayan. 

 Sistem kerja yang dilakukan di PT. Pasti Bangun Jaya khususnya di 

persediaan barang pertokohan kebutuhan nelayan masih dilakukan secara 

manual.Sehingga untuk mendapatkan informasi tentang persediaan barang seperti 

jumlah barang, tanggal penerimaan dan deskripsi barang membutuhkan waktu 

yang lama.Oleh sebab itu, PT. Pasti Bangun Jaya memerlukan sebuah aplikasi 

yang di dukung oleh sebuah database untuk menyimpan data dan akses untuk 

menggunakan sistem tersebut seperti berbasis web. Kaerna sistem berbasis 

websudah untuk di akses melalui sebuah jaringan dan browser, sehingga dapat di 

akses dimanapun dan kapanpun oleh pengguna sistem terebut. 

 Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan 

mencoba membuat sebuah analisis sistem informasi persediaaan barang berbasis 

website agar informasi yang didapatkan pengguna sistem lebih cepat dan mudah. 

Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “ Analasis Sistem 

Informasi Persediaan Barang Di PT. Pasti Bangun Jaya Berbasis Web ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Setelah melakukan observasi pada PT. Pasti Bangun Jaya banyak masalah 

yang didapat yaitu sebagai berikut : 

a. Persediaan barang tidak terkontrol karena hanya mengandalkan pengolahan 

data yang manual sehingga masih sering terjadi kesalahan dalam penjumlahan 

persediaan barang. 

b. Cara pernyimanan data berupa folder, file dokumen, dan file excel sehingga 

pencariaan data kurang efektif. 

c. Keamanan data tidak terjamin dan memungkinkan adanya perubahan datayang 

di lakukan oleh pengguna sistem yang tidak berhak. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi proses pencatatan 

barang masuk dan proses pencatatan barang keluar, dan proses pembuatan laporan 

persediaan barang. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan 

 Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisa kebutuhan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk 

merancang sistem persedian barang yang diinginkan. 

b. Merancang basis data untuk PT. Pasti Bangun Jaya yang tersetruktur dan 

terintegritas untuk mempermudah pendataan, pengontrolan, dan pengecekan 

barang. 

c. Membangun sistem informasi persedian barang yang mudah di akses dan 

digunakan oleh pengguna (User Friendly). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Agar penyusunan laporan kerja praktek (KP) ini lebih terarah, Maka 

penyusunan laporan kerja praktek (KP) ini di susun dalam bab per bab dan setiap 

bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusu  dengan garis besarnya sebagai berikut. 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai fakta-fakta.Yang di proleh dari 

hasil penelitian, serta menentukan sasaran yang ingin di capai dari hasil 

penelitian, yang di sajikan dalam bentuk latar belakang, masalah, tujuan, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II :LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang konsep dasar system, konsep basar informasi, 

pengertiaan analisa berorientasi objek, dan  perancangan berorientasi objek. 
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BAB III: TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, kegiatan perusahaan, struktur 

organisasi yang ada di perusahaan, serta tujuan dan fungsi perusahaan yang terkait 

dengan bidang kajian. 

 

BAB IV: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini secara umum menguraikan tentang proses bisnis, Activity diagram, 

analisa keluaran, analisa masukan, Identifikasi kebutuhan,use case diagram, 

deskripsi use case, ERD (Entity Relationdship Diagram), transformasi ERD ke 

LRS,LRS ( Logical Record Structure ), table, dan spesifikasi Berbasis data. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dalam pengembangan sistem dan 

pembahasan sebelumnya serta saran untuk perbaikan sistem sehingga lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


