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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat membawa imbas 

pada seluruh lapisan bidang usaha, sehingga komputerisasi dalam berbagai bidang 

sudah merupakan tuntutan umum yang mendasar dewasa ini. Kebutuhan akan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan sebagai pertimbangan 

proses pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam hal ini, perusahaan sangat 

membutuhkan pengolahan informasi yang optimal supaya memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi instansi lain maupun konsumen.  

  Persediaan barang merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

perusahaan dan merupakan hal umum yang dilakukan oleh setiap orang. Karena 

hal tersebut dapat kita lihat bahwa bidang usaha yang memusatkan pengadaan 

barang-barang atau sebagai produsen untuk terlibat pada rantai pembelian. 

Dengan demikian persediaan barang adalah hal yang cukup penting untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

  PT. GRAHA LOKA Pangkalpinang berdiri pada tahun 2006 dan 

beralamat di Jl. Raya Sungailiat Selindung Pangkalpinang, bergerak dalam bidang 

property. Keterbatasan yang dimiliki oleh pihak intern dalam penyajian informasi 

akan membawa pada ketidakpuasan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa 

perusahaan. Peningkatan jumlah persediaan bahan bangunan pada PT. GRAHA 

LOKA Pangkalpinang, mendorong penulis untuk membuat suatu sistem informasi 

persediaan barang yang terkomputerisasi. 

  Latar belakang dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan sistem yang 

diterapkan pada PT. GRAHA LOKA Pangkalpinang. Sistem persediaan barang 

yang dibahas pada PT. GRAHA LOKA Pangkalpinang yaitu pendataan barang, 

pendataan supplier, catat nota, buat surat pesanan, buat bukti pengeluaran, dan 

buat laporan persediaan barang setiap bulannya. 

  Berdasarkan hal tersebut perlu kita sadari bahwa persediaan barang perlu 

untuk pelancaran dalam penerimaan dan pengeluaran barang di gudang pada     
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PT. GRAHA LOKA Pangkalpinang agar kita tahu berapa jumlah barang yang 

diterima dan dikeluarkan untuk para kontraktor setiap harinya. 

  Proses bisnis yang terjadi pada PT. GRAHA LOKA Pangkalpinang adalah 

permintaan barang oleh Kontraktor, pemesanan barang ke Supplier, pengiriman 

barang oleh Supplier dan pembuatan laporan oleh Administrasi ke Keuangan. 

  Oleh karena itu perlu adanya suatu peralihan sistem pada PT. GRAHA 

LOKA Pangkalpinang untuk memudahkan dalam mengetahui pendataan barang 

setiap saat dengan akurat menggunakan sistem yang terkomputerisasi sistem 

informasi persediaan barang. 

 

2. Masalah  

Beberapa kendala yang dihadapi saai ini pada PT. GRAHA LOKA 

Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 

a. Persediaan barang tidak menggunakan sistem komputer atau masih 

menggunakan sistem manual. 

b. Informasi tentang persediaan barang terkadang tidak akurat. 

 

3. Tujuan  

Diharapkan dengan penerapan sistem yang terkomputerisasi dapat 

mengatasi permasalahan atau kendala yang sering ditemui pada sistem manual 

yang sedang berjalan. Adapun tujuan penulisan tugas Kerja Praktek adalah : 

a. Agar dapat memudahkan dalam proses pemesanan barang. 

b. Agar memudahkan bagian gudang dalam mengontrol pengeluaran 

barang. 

c. Agar memudahkan bagian gudang mengetahui stok minimum barang 

untuk melakukan pemesanan kembali. 
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4. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun laporan ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi  tentang latar belakang, masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Konsep sistem informasi berupa kensep dasar informasi dan konsep sistem 

informasi, pengertian analisa beroreintasi objek dan perancangan beroreintasi 

objek dengan UML ( Unified Modeling Language ) dan teori pendukung lainnya. 

 

BAB III TINJAUAN ORGANISASI 

Membahas tentang profil instansi tempat kerja praktek, kegiatan instansi 

tempat kerja praktek, struktur organisasi instansi tempat kerja praktek, tujuan dan 

fungsi instansi yang terkait dengan bidang kajian. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke 

LRS, LRS (Logical Record Structure), Tabel, dan Spesifikasi Basis Data. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penulisan ini. 

Kesimpulan diperoleh dari tahap – tahap analisa dan perancangan. 

 

  


