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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

          Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan 

teknologi informasi sangat diperlukan baik di ruang lingkup pendidikan, 

sosial, serta dalam melakukan bisnis usaha dalam perusahaan atau 

perseorangan, dimana kegunaanya akan sangat dirasakan oleh para pelaku 

usaha. Seperti halnya sistem yang dilakukan PT DIVA Cash & Credit 

Elektronik dan Furniture Bangka yang  berkenaan  dengan sistem 

komputerisasi dalam menangani sistem informasi laporan keuangan antara 

lain mencakup persediaan dan penjualan barang serta laporan laba rugi dan 

neraca yang di lakukan secara manual akan sangat menyulitkan bagi para 

karyawan itu sendiri dan akan berakibat kurang lancarnya kegiatan 

operasional perusahaan, dalam meningkatkan usahanya, sebagai perusahaan 

penjualan barang elektronik dan furniture masih mengunakan sistem 

informasinya secara manual, seperti halnya pada laporan persediaan barang 

dan laporan penerimaan barang. Kini komputer mempunyai peranan penting 

bagi kemajuan perusahaan dan  informasi khususnya bagi suatu instansi atau 

perusahaan. Hampir di seluruh perusahaan besar maupun kecil 

menggunakan komputer, contoh dalam pengolahan data sehingga pekerjaan 

itu dapat selesai dengan cepat dan akurat. 

 Pada saat ini kebutuhan informasi sangat penting untuk operasional 

perusahaan tersebut. Pada PT DIVA Cash & Credit Elektronik dan      

Furniture Bangka ini data-data yang ada diperusahaan ini masih dalam 

keadaan kurang rapi, sehingga untuk pencarian data bisa lebih lama 
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prosesnya dan biasanya juga sering terjadi redudency, pada bagian satu 

dengan bagian yang lainnya juga sering terjadi percatatan data yang sama, 

dikarenakan antara bagian satu dengan yang lainnya kurang koordinasi.  

            Dalam suatu instansi atau perusahaan banyak sekali pengolahan- 

pengolahan data baik itu data pegawai, data keuangan, data persediaan 

barang, data penerimaan barang  ataupun data-data yang lain. Dalam 

pengolahan data-data tersebut  apabila  dilakukan secara manual banyak 

sekali kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Contohnya mengolah data 

pegawai sudah cukup sulit, terutama dalam perbaikan data pegawai, mencari 

data pegawai, mengelola arsip penerimaan dan persediaan barang dan 

sebagainya. Dalam perbaikan data akan mengeluarkan biaya yang lebih 

besar, karena harus membuat lagi pengolahan data yang baru. Dengan 

pertimbangan diatas maka sistem manual tidak efektif dengan 

perkembangan jaman sekarang ini, karena akan menyita waktu dan biaya.  

  Dengan memperhatikan seluruh uraian yang kemukakan diatas, 

penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka 

penulisan kerja praktek dengan judul “PERANCANGAN SISTEM   

INFORMASI PERSEDIAAN STOK BARANG DI PT DIVA CASH & 

CREDIT ELEKTRONIK dan FURNITURE ”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dalam penyusunan laporan  ini, penulis membahas tentang bagaimana 

dilakukan mengelola sistem persediaan barang, termasuk didalamnya 

memasukan data pegawai, mengedit data, mencetak dan sebagainya serta 

membuat laporan keuangan, dengan ini penulis membatasi permasalahan 

yang ada dengan mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut ; 
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a. Bagaimana cara mengelola data persediaan dan penjualan serta data         

yang lainnya dan membuat laporan keuangan yang baik dan bisa lebih 

cepat dan tepat. 

b. Sejauh manakah manfaat dan efisiensi dalam penggunaan program        

aplikasi dalam menangani  persediaan dan penjualan barang, sehingga 

pada program aplikasi ini bisa digunakan dan bisa dipakai di 

perusahaan tersebut. 

c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam    

penggunaan program aplikasi. 

 

1.3 Tujuan penulisan   

   Tujuan dalam penulisan laporan RISET ini adalah untuk memenuhi 

mata kuliah kerja praktek pada semester TUJUH Jurusan Sistem informasi 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer. Dan diantara lain 

Tujuan dari penulisan tersebut yaitu : 

a. Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan. 

b. Membuat perancangan sistem informasi persediaan barang.  

c. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi persediaan 

barang.  

d. Untuk mengetahui analisis dan pengujian program.  

 

1.4  Batasan Masalah 

  Batasan masalah bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan      

menghindari adanya kegiatan diluar sasaran yang telah ditentukan dan 

dikehendaki. Selama penulis melakukan penelitian ada hal- hal yang penting  

yang kita tidak bisa kerjakan secara manual untuk menangani persediaan 

dan penjualan sehingga data tersebut kurang tepat dan masih sering 
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terjadinya redudency. Dengan ini penulis membatasi permasalahan yang ada 

dengan membahas mengenai persediaan barang-barang elekronik dan 

furniture yang meliputi : pendataan data-data suplier,  ekspedisi,  dan 

barang,  pencatatan transaksi penerimaan barang,  pengeluaran barang,  dan 

pengiriman barang sampai ke pembuatan laporan persediaan barang. 

 

1.5    Metodologi Penelitian 

         Dalam metologi penelitian, merupakan hal penting sebagai         

kumpulan data-data yang menunjang isi laporan. Metode yang penulis 

terapkan adalah dengan mengumpulkan semua data yang akan digunakan 

untuk menganalisa objek permasalahan yang sedang dibahas. Untuk 

mendapatkan data, baik itu data primer maupun data sekunder,  penulis 

mengutip buku-buku wajib yang berhubungan dengan isi laporan serta 

bahan struktur laporan mata kuliah yang sedang dijalani.  

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan  

Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan   

disusun dalam empat bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 

mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 

berikut. 

BAB I Pendahuluan  

Menjalankan kegiatan atau bidang umum gerak PT. DIVA Cash & Credit 

Elektronik dan Furniture serta masalah dan tujuan. 

BAB II Landasan Teori 

Menjelaskan Landasan teori sesuai dengan topik yang diambil, serta 

teknologi yang diambil dalam penggunaan KP. 
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BAB III Profil Perusahaan 

Memuat penjelasan Struktur Organisasi pada perusahaan secara rinci dan 

jelas serta fungsi dan tugas dalam organisasi. 

BAB IV Pembahasan 

Disini kami akan membahas masalah tingkatan sistem analisa proses, 

analisa masalah, dan analisa keluaran. 

BAB V Penutup 

  Menerangkan Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1      Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sistem 

      Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang secara terus- 

menerus dan berulang kali atau yang secara rutin  terjadi. Untuk 

memudahkan pemahaman mengenai sistem pertama-tama kita peroleh dari 

definisinya, dengan demikian definisinya ini mempunyai peranan yang 

penting dalam pendekatan untuk mempelajari suatu sistem. 

Mempersoalkan sistem sebenarnya bukan membahas hal yang baru. 

     Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan  

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan 

pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem menurut Mulyadi 

lebih menekankan pada prosedurnya dan mendefinisikan sistem sebagai 

berikut : 

Menurut Andri Kristanto (2008:1) adalah Sistem merupakan 

jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu.  

Menurut O'brien (2005:29), yang dialih bahasakan oleh Dewi 

Fitriansari dan Deni Arnos Kwary, Sistem adalah sekelompok komponen 

yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi 

yang teratur. 
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Menurut Azhar Susanto (2000:3) Sistem adalah kumpulan /group 

dari sub sistem / bagian / komponen apapun baik phisik maupun non 

phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara 

harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

Menurut Indrajit (2001: 2) mengemukakan bahwa sistem 

mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang 

dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. 

Menurut Jogianto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan 

kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan 

orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Model umum sebuah sistem adalah input, proses dan output. Hal 

ini merupakan konsep sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan 

dan keluaran. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu terdiri dari : 

1) Komponen (Company) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi 

membentuk satu kesatuan.                                      

2) Batasan Sistem (Boundary) 

Merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan  sistem 

yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

3) Lingkungan Luar (enviroment) 
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Environt dari suatu sistem adalah apapun diluar batas sistem yang  

mempengaruhi operasi sistem, lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan juga dapat bersifat merugikan sistem tersebut. 

4) Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung atau interface merupakan media penghubung antara suatu 

subsistem dengan subsistem lainnya. 

5) Masukan Sistem (Input) 

Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukkan perawatan (Maintenance Input) dan masukkan 

sinyal (Signal Input). 

6) Keluaran Sistem (output) 

Keluaran (Input) adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat 

masukkan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

7) Pengolah Sistem 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukkan menjadi keluaran. 

8) Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective), 

kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak 

akan ada gunanya. 

 

2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.2.1 Pengertian Informasi 

       Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat 

penting bagi manajemen didalam pengambilan keputusan. Informasi 
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menunjukan hasil dari pengolahan data yang telah diorganisasikan dan 

berguna bagi orang yang menerimanya.           

            Informasi Menurut Raymond Mc.leod  Informasi adalah data yang  

telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat  ini atau mendatang . 

Informasi Menurut Tata Sutabri, S.Kom., MM adalah data yang 

telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2.2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Turban dan Volonino (2010,p11) mendefinisikan Sistem 

Informasi sebagai proses fisik yang mendukung organisasi dalam 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis data serta 

menyebarkan informasi keseluruh organisasi. 

Sementara menurut Stair dan Reynold (2010, p10) mendefinisikan 

Sistem Informasi sebagai seperangkat element yang saling terkait untuk 

diinput, diproses, disimpan, serta disebarkan guna mendapatkan feedback 

dalam memenuhi tujuan tertentu. 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang tersebut 

dengan blok bangunan (Building Blok) yang terdiri dari : 

1) Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi, input 

disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang 

akan dimasukkan, yang berupa dokumen-dokumen dasar. 

2) Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan matematika 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan 
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dibasis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan 

keluaran yang diinginkan. 

3) Blok Keluaran 

Produk dari keluaran sistem informasi adalah keluaran yang 

merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkat manajemen serta semua pemakai 

sistem. 

4) Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “tool box” dalam sistem informasi teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 

dan mengakses data, menghasilkan dan megirimkan keluaran dan 

membentuk pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

Teknologi terdiri dari tiga bagian utama yaitu tekhnisi (brainware), 

perangkat lunak (software)dan perangkat keras (hardware). 

5)    Blok Basis Data 

Basis Data (database) merupakan kumpulan data yang saling 

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan 

diperangkat keras komputer digunakan perangkat untuk 

memanipulasinya. Basis Data diakses atau dimanipulasi dengan 

menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMS 

(Database Management System). 

6) Blok Kendali 

Banyak hal yang dapat merupakan sistem informasi, seperti 

bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, 

kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase 

dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan 

diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak 
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sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat 

langsung cepat diatasi. 

7) Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen menurut Gordon B. Davis adalah 

sistem manusia / mesin yang menyediakan informasi untuk 

mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan 

darisuatu organisasi. 

Sementara Sistem Informasi Manajemen menurut George M. Scott 

adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan 

informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan 

operasi. 

2.2.3 Komponen Sistem Informasi  

Menurut John Buch dan Gary Grudnitski (1986), sistem   informasi   

yang terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok 

bangunan (building block), yaitu masukan (input block), block model 

(model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology 

block), blok basis data (database block) dan blok kendali (controls block). 

2.3 Sistem Informasi Manajemen  

2.3.1    Pengertian Sistem informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem 

informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan 

menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. 

2.3.2 Metode Analisis dan Perancangan Terstruktur 

1) flow map 

Menurut FAT [1],  Flow map merupakan gambaran hubungan antara 

entity yang terlihat berupa aliran-aliran dokumen yang ada. Bagan 
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alir dokumen merupakan bagan air yang menunjukan arus dari 

laporan dan formulir termasuk tembusannya. 

2) Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan alat untuk struktur analis. Diagram 

konteks ini menggambarkan sistem secara garis besar/secara 

keseluruhan. 

Menurut FAT [1],  Diagram konteks adalah diagram tingkat atas 

yang tidak detail, dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan 

aliran-aliran data kedalam dan keluar entitas eksternal. Aliran data 

yang keluar disebut terminator dapat berupa sistem lain, suatu 

perangkat keras,  orang/organisasi. 

3) Data Flow Diagram 

Menurut FAT [1],  Data Flow Diagram (DFD) merupakan   alat yang 

digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur 

dan dapat menggambarkan arus data didalam sistem yang terstruktur. 

4) Flowchart  

Flowchart atau Bagan Alir adalah bagan (chart) yang menunjukkan 

alir     (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. 

Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu 

komunikasi dan untuk dokumentasi. 

5) Normalisasi 

Proses untuk merubah suatu relasi yang memiliki masalah   tertentu 

kedalam dua buah relasi atau lebih yang tidak memiliki masalah 

tersebut. 

 

 

 


