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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan sistem informasi berbasis komputer pada saat ini sudah 

menjadi tuntutan utama pada setiap perusahaan dalam skala besar maupun kecil 

sebagai sistem pengolah data. Informasi menjadi bagian terpenting pada setiap 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Informasi yang tepat dan akurat 

dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. 

Peralatan perkantoran atau sering disebut dengan Alat Tulis Kantor (ATK) 

perlu diperhatikan penggunaannya, karena apabila tidak diadakan pengontrolan, 

maka selain akan mengakibatkan pemborosan juga dapat mengakibatkan 

kekurangan ATK tersebut. Alat tulis kantor atau yang lebih akrab dikenal dengan 

ATK termasuk dalam kategori perlengkapan perusahaan. Ini berarti, penggunaan 

ATK biasanya habis dalam jangka kurang dari satu tahun dan perlu dibeli melalui 

proses pengadaan setiap tahunnya. Adanya perlengkapan alat tulis kantor tentu 

sangat menunjang kinerja karyawan di dalam perusahaan. Dengan suplai ATK 

yang sesuai dan memadai, karyawan bisa bekerja secara efektif terutama di bidang 

administrasi. 

 Bagi suatu instansi pemerintah alat tulis kantor (ATK) merupakan alat 

pendukung yang  memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran 

kegiatan administrasi perkantoran. Persediaan ATK dapat mempengaruhi mutu 

dan progress kinerja para pegawai. Pada kegiatan pengelolaan alat tulis kantor di 

UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT masih dilakukan secara manual 

dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel.  

 Masalah yang dihadapi pada UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT 

adalah kurangnya dukungan sistem yang mampu mempermudah dalam 

mengambil keputusan untuk persediaan alat tulis kantor. Sistem persediaan alat 

tulis kantor yang ada masih menggunakan sistem semi komputerisasi, masih 

banyak berkas yang dinilai kurang efisien dan belum optimal dalam mendukung 

pengguna untuk mengambil keputusan. Misalnya saat pengguna akan 

menambahkan persediaan stok barang, serta saat pengguna akan memenuhi 
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permintaan alat tulis kantor setiap divisi pada UPTD DPPKAD SAMSAT 

SUNGAILIAT. 

Secara umum dalam aktivitasnya membuat laporan persediaan alat tulis 

kantor pada UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT menerapkan sistem semi 

komputerisasi, dalam menyajikan laporan tersebut penggunaan komputer masih 

belum optimal, sehingga didalam menghasilkan seluruh laporan yang akurat dan 

tepat menjadi relatif lama. Untuk merubah keadaan tersebut maka perlu adanya 

suatu sistem informasi yang mendukung untuk mempercepat dan mempermudah 

laporan persediaan alat tulis kantor bagian logistik pada UPTD DPPKAD 

SAMSAT SUNGAILIAT. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi. Selain itu juga 

menggunakan pendekatan empiris dalam melakukan analisis kebutuhan 

dikarenakan pengalaman langsung penulis saat berada di lapangan.Aplikasi 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Visual Basic 

merupakan bahasa pemrograman komputer berbasis Windows yang sudah tidak 

asing lagi dalam dunia komputer. Kelebihan dari bahasa pemrograman ini yaitu 

terdapat kurva pembelajaran dan pengembangan yang mudah, ada juga fitur 

Visual Basic Application (VBA) yang sudah terintegrasi dengan Microsoft Office 

baik Word, Excel, Access, PowerPoint maupun Project. Kelebihan lainnya yaitu 

visual basic dapat membuat kontrol ActiveX, karena visual basic memiliki 

teknologi ActiveXTM yang dapat menggunakan fungsi dari aplikasi lain yang 

mendukung teknologi tersebut. Aplikasi ini juga menggunakan Microsoft Access 

sebagai databasenya. 

Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu, Tuti Nurhaeni, Malidah Rohmah 

menghasilkan sistem persediaan alat tulis kantor sebagai penunjang pengambilan 

keputusan bagian logistik, menjadikan kemudahan baginya untuk mengambil 

keputusan barang-barang ATK apa saja yang akan dibeli untuk persedian bulan 

berikutnya.[1] Penelitian yang dilakukan Dian Susanto, Asep Deddy Supriatna, 

Erwin Gunadhi membuat penelitian tentang sistem pengelolaan data transaksi 

penjualan alat tulis kantor dan jasa photo copy secara kredit di PD.AZQA 

GARUT mempermudah Proses pencarian informasi mengenai data transaksi 
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piutang pelanggan/intansi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.[2] Handoyo 

Widi Nugroho melakukan penelitian sistem informasi terintegrasi alat tulis kantor 

pada bank internasional indonesia cabang lampung hasil yang didapat berupa 

software sistem alat tulis kantor yang terintegrasi yang didukung oleh teknologi 

jaringan, yang menghasilkan laporan pembelian ATK perbulan dan pertahun serta 

laporan inventaris ATK pertanggal, perbulan dan pertahun.[3] Toriqh Rintaka 

Widya Gusti Kresna, Haeruddin, Edy Budiman dalam penelitiannya menghasilkan 

aplikasi sistem manajemen barang pada toko alat tulis kantor di toko siswa 13 ini 

dapat menampilkan detail barang yang telah di inputkan dalam bentuk laporan. 

Sistem Manajemen Barang dapat mempermudah Admin dan pegawainya dalam 

memanage barang.[4] Karlena Indriani, Sudarmadi dalam penelitiannya 

menghasilkan sistem informasi inventory alat tulis kantor menggunakan metode 

waterfalltentunya akan memudahkan user dalam  mengakses aplikasi ini.[5] 

 Dengan dibangun sistem informasi pengelolaan ATK ini dapat 

mempermudah pegawai dalam mengetahui stok barang yang bisa diakses melalui 

aplikasi  berbasis desktop yang terhubung lewat jaringan LAN yang ada diUPTD 

DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin 

membuat penelitian dengan tema “Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Alat 

Tulis Kantor Berbasis Desktop Pada UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana cara merancang aplikasiinventoryberbasis desktop menggunakan 

Microsoft Visual Studio pada UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT? 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

1. Bagi UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT 

a. Membantu dan mempermudah dalam mengolah data ATK atau 

informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien. 
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b. Mempermudah untuk mengetahui data stok ATKdalam waktu yang 

relatif lebih singkat. 

c. Memberikan kemudahan dan meningkatkan kinerja dalam 

pendistribusian alat tulis kantor. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang 

sejenis atau sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih 

lanjut . 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan dalam penelitian ini adalah merancang sistem informasi 

pengelolaan alat tulis kantor dengan menggunakan vb net pada UPTD 

DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Sistem yang dibangun merupakan perancangan penanganan masalah 

dalam melakukan pendistribusian alat tulis kantor yang merupakan 

perlengkapan kantor yang digunakan untuk operasional di UPTD 

DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT. 

2. Yang memiliki hak akses login adalah User, Bagian Gudang, unit kerja, 

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di UPTD DPPKAD SAMSAT 

SUNGAILIAT. 

3. Metode pengembangan hanya sampai pada tahap desain atau rancangan 

layar 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam Kuliah Praktik di UPTD 

DPPKAD SAMSAT SUNGILIAT dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Model Penelitian 
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Model yang digunakan dalam perancangan sistem aplikasi 

pengelolaan alat tulis kantor berbasis desktopini adalah waterfall. 

 

2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak  

Dalam penulis laporan kerja praktik ini penulis mengumpulkan data-data 

yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, sehingga 

mempermudah penulis dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian” Perancangan 

Aplikasi Sistem inventory Berbasis Desktop UPTD DPPKAD SAMSAT 

SUNGAILIAT” ini adalah: 

a. Metode Analisis 

1) Wawancara 

Penulis langsung mengajukan pertanyaan langsung dengan 

bendahara barang UPTD DPPKAD SAMSAT 

SUNGAILIAT agar dapat diperoleh informasi dan data 

yang akurat. 

2) Observasi 

Penulis mengadakan penelitian atau pengamatan langsung 

ke UPTD DPPKAD SAMSAT SUNGAILIAT. Dengan 

observasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data yang 

diperlukan serta melihat secara langsung kegiatan yang ada 

dilapangan. 

3) Studi kepustakaan 

Cara penelitian yang dilakukan dengan membaca dan 

membaca buku-buku literatur, serta catatan yang dapat 

dijadikan pendukung dalam laporan kerja praktik ini agar 

lebih akurat dan valid. 

b. Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah menggunakan metode waterfall dengan tahapan. 

1) Analisa kebutuhan 
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Melakukan analisa kebutuhan terhadap sistem yang akan 

dibuat merupakan proses menemukan, memperbaiki, 

memodelkan dan menspesifikasi. 

Langkah-langkah dalam analisa sistem: 

a) Identify, yaitu mengidentifikasi masalah 

b) Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang 

ada 

c) Analyze, yaitu menganalisis sistem 

d) Report, yaitu membuat laporan analisis 

 

2) Desain Sistem 

Melakukan perancangan sistem terhadap solusi dari 

permasalahan yang ada dengan membuat rancangan UML, 

rancangan UML yang akan dibuat menggunakan diagram 

alur diantaranya adalah: Entity Relationship Diagram, Use 

Case diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram. 

a) Coding 

Melakukan penerjemahan dari desain ke dalam 

bahasa pemrograman dengan menggunakan bahasa 

pemrograman visual basic untuk desain user 

interface serta DBMS (Database management 

System) yang digunakan yaitu MySQL. 

b) Pengujian Program 

Tahap terakhir dimana penulis melakukan 

pengetesan dari aplikasi yang dibuat, diuji 

kemampuannya sehingga tahu dimana kekurangan 

dari aplikasi yang telah dibangun. 

3. Tools 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 
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sistem rancangan yang baru, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap ini adalah: 

a. Use Case DiagramdanActivity Diagram 

b. Sequence Diagram 

c. Component Diagram 

d. Deyplopment Diagram 

e. Entity Relationship Diagram 

f. Flowchart 

1.6 Sistematika Penulisan 

Gambaran yang lengkap dan jelas mengenai masalah yang akan dibahas penulis 

dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal yang mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisannya. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, tools yang digunakan, serta rangkuman penelitian terdahulu yang 

sejenis. 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini membahas latar belakang organisasi, struktur organisasi, visi dan misi, 

penjelasan tugas bagian yang diambil peneliti yaitu gudang, dan arsitektur 

teknologi informasi pada instansi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang definisi masalah/analisa, proses bisnis yang sedang 

berjalan, analisa kebutuhan sistem yang diusulkan, rancangan basis data, 

flowchart aplikasi, algoritma penyelesaian masalah, rancangan layar beserta 

penjelasannya, kelebihan dan kekurangan program. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 


