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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semangkin pesat,   

membuktikan bahwa informasi telah menjadi kebutuhan pokok  dalam kehidupan 

manusia. Sistem informasi dan teknologi informasi berfungsi mengambil 

keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Salah satu  

perkembangan teknologi informasi saat ini dapat melakukan pengolahan data 

dengan mudah dan untuk mendapatkan hasil yang akurat, serta biaya yang 

dikeluarkan lebih efesien. 

Kegiatan penjualan barang setiap harinya berlangsung dan jika 

pengarsipan persedian stock barang dikelola secara manual seperti sekarang, tentu 

nya akan mendatangkan kesulitan bagi pengelolanya. Agar ketersedian stock 

barang dan penjulan barang dapat terkelola serta tertata dengan baik, maka perlu 

dikembangkan suatu aplikasi berupa sistem informasi persedian stock barang.  

Sistem informasi persedian stock barang ini akan menampung semua data 

dan informasi tentang ketersedian barang-barang tersebut. Data dan informasi ini 

nantinya terakumulasi dan tersimpan(diarsipkan) secara terpusat pada database. 

Dengan terpusatnya data dan informasi ini, maka jelas akan mempermudah 

pengelolaan barang. Seperti pencarian data dan status ketersediannya stock barang 

akan lebih cepat, mudah, dan efesien. Database ini bersifat digital, sehinga akurasi 

data dan informasi yang diberikan tentu sangat tinggi. Keuntungan lainnya 

bilamana data yang sudah tersimpan dalam database, bisa digunakan untuk sarana 

evaluasi dan analisi. 

Permasalahan pada Gallery Pundok Shang, peneliti akan memberi solusi 

untuk  memudahkan mengontrol item ketersedian stock barang. Sebelumnya, pada 

Gallerry Pundok Shang ini mencatatkan stock barang yang tersedia mengunankan 

sistem non-komputer sehingga memakan banyak waktu untuk mengetahui berapa 

banyak stock barang yang tersedia.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas, maka beberapa 

masalah perluh dijawab dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut 

adalah 

a. Bagaimana agar aplikasi ini mengontrol berapa banyak stock barang 

yang tersedia pada Gallery Pundok Shang? 

b. Bagaimana agar aplikasi ini menghasilkan report item barang yang 

masuk dan keluar, Sehingga data yang akan diteruskan ke dalam 

pengolahan data? 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan permasalahn yang ditimbulkan diatas maka perlu adanya 

batasan yang jelas dalam penelitian ini,yaitu: 

a. Sistem informasi ini berorientasi pada aksesori asli Bangka Belitung 

b. Sistem informasi ini tidak mengatur tentang hubungan management 

dan hubungan pemasaran 

c. Sistem informasi ini bersifar sebagai management stock barang 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pembuatan kuliah praktek ini adalah: 

a. Agar dapat mengontrol item barang yang masuk di Gallery Pundok 

Shang. 

b. Agar mempermudah karyawan untuk mengetahui stock barang yang 

dimiliki 

c. Agar dapat menghasilkan report item barang yang masuk dan keluar. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat: 

a. Meningkatkan pelayanan terhadap pihak pihak yang berkaitan dengan 

Gallery Pundok Shang 

b. Data keluar masuknya barang lebih akurat. 
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c. Sebagai evaluasi hasil penjualan dan pembayaran 

d. Menyajikan informasi yang lebih cepat mengenai stock aksesori asli 

Bangka Belitung yang ada didalam inventory   

 

1.6 Metode Penelitian 

 Dalam kegiatan ini peneliti mengunakan metode penelitian deksriptif 

analitis, yaitu metode mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data 

sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang deteliti 

untuk menarik kesimpulan. 

 Cara yang digunakn peneliti dalam pengempulan data adalah: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan proses tanya jawab yang dilakukan 

peneliti kepada pimpinan perusahan guna mendapatkan informasi 

secara terperinci mengenai pengelolahan persedian stock barang. 

b. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan proses pengamatan langsung terhadap 

kegiatan yang berhubungan dengan penelitian laporan ini. 

 

1.7 Sistem Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan kuliah 

praktek ini 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem, 

pengertian informasi, pengertian sistem informasi, 

pengertian data, PHP, PHPMyAdmin, MySQL,Macromedia 

Dreamweaver 8 

 

 



4 

 BAB III ORGANISASI 

Pada bab ini menjelaskan sejarah Gallery Pundok Shang, 

tugas dan wewenang setiap bagian organisasi 

 BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan Defenisi Masalah, strategi pemecahan 

masalah, analisa sistem yang sedang bejalan, analisa 

prosedur yang sedang bejalan, ERD, LRS 

 BAB V  PENUTUP 

   Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

         DAFTAR PUSTAKA  

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literature yang digunakan dalam pembuatan laporan kuliah 

praktek ini 
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