
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.LATAR BELAKANG 

Persediaan merupakan suatu kegiatan penting dalam suatu 

perusahaan. Karena kegiatan tersebut dapat kita lihat dalam banyak bidang 

usaha yang memusatkan pada barang – barang atau sebagian produsen 

untuk terlibat pada mata rantai persediaan. Kondisi inilah yang melatar 

belakangi semakin diperlukannya layanan untuk memenuhi kebutuhan akan 

persediaan barang yang dimaksud dalam mengatasi hal tersebut. 

CV.USAHA JAYA ABADI adalah sebuah Bidang usaha yang bergerak 

dalam bidang penjualan barang. Dimana menerapkan sistem bisnis yang 

berorientasi pada konsumen. Sebelum melakukan penjualan barang, maka 

harus adanya persediaan barang – barang pada toko tersebut. 

Proses pengaturan informasi persediaan pada CV.USAHA JAYA ABADI 

ini masih manual, terutama pada sistem persediaan. Karena keadaan 

tersebut apabila terjadi kesalahan proses manual tersebut harus dicatat 

ulang dan melakukan dari awal lagi. Untuk mengatasi hal itu CV.USAHA JAYA 

ABADI merencanakan untuk membuat sistem persediaan barang yang dapat 

digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan menggunakan sistem 

komputerisasi. 

 

2. MASALAH 

Masalah yang ada pada CV.USAHA JAYA ABADI ini terutama dalam hal : 

a. Gudang CV.USAHA JAYA ABADI masih menggunakan sistem 

persediaan barang secara manual sehingga memerlukan waktu yang 

cukup lama dalam melakukan pendataan, pemesanan dan 

pengeluaran barang. 
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b. Penyimpanan data kurang baik, karena banyaknya data yang diolah 

sehingga menyebabkan kurangnya ketelitian dalam kegiatan tersebut. 

c. Sering terjadi kesalahan atau tidak akuratnya data dalam pembuatan 

laporan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Keuntungan untuk tempat Riset: 

1. Pembuatan laporan keuangan yang cepat dan akurat. 

2. Menghidari kesalahan dalam laporan keuangan dan stok barang. 

3. Untuk mengatahui berapa banyak stok barang yang ada. 

 

4. Batasan Masalah 

 Batasan Sistem Persedian Barang di CV.USAHA JAYA ABADI : 

1. Bagian Persedian mengecek stok barang. 

2. Bagian Persedian mendapat konfirmasi Pembelian Stok Barang dari Pimpinan. 

3. Bagian Persedian mendapat Nota bukti pembelian Stok Barang. 

4. Menyiapkan barang bila ada permintaan dari toko. 

 

5.Metode Penelitana 

Dalam rangka penulisan KKP ini, penulis melakukan pengumpulan 

bahan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dari sistem yang 

berjalan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah : 

a. Observasi 

Melakukan observasi lapangan artinya, melihat secara langsung 

terhadap kerja rutinitas sehari - hari berkenaan dengan proses 

administrasi, memperlajari bentuk dokumen yang digunakan dari laporan 

yang dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 
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b. Wawancara  

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan, terutama menyangkut 

hal - hal yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut pertimbangan dan 

kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan kearah perbaikan dari 

proses yang ada. 

c. Kepustakaan  

Dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan - 

bahan dari buku petunjuk yang dapat menunjang tersusunnya KKP ini. 

 

6.Sistematikan Penulisan 

Agar pelaporan perancangan pada sistem ini dapat lebih terarah, 

maka pelaporan ini dapat disusun secara sistematis dan  dibagi menjadi lima 

bab, dan masing - masing bab terdiri dari : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, 

Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Permasalahan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Berisi tentang Penjelasan Struktur Organisasi Perusahaan dan 

Sejarah Perusahaan. 

 

BAB III STUDI  KASUS 

Berisi tentang pembahasan mengenai Kasus dan 

Penyelesainnya. Di antaranya Proses Bisnis, Aturan Bisnis, 

Rancangan Basisdata, Struktur Tampilan, Rancangan Layar, 

Listing Program. 
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BAB IV  PENUTUP 

Pada Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada 

masing-masing bab dan saran-saran yang kiranya dapat 

diterima dan diterapkan pada CV.USAHA JAYA ABADI 

Sungailiat. 
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