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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Pelangi Restorant merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di Hotel Parai 

Resort & SPA yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan yang mana di Pelangi 

Restaurant ini menyajikan berbagai menu ala eropa,continental dan masakan 

khas dari Bangka, serta menyajikan berbagai minuman. 

Lokasi Pelangi Restoran sangatlah strategis karena letak nya 200 m dari bibir 

pantai, jadi terbayang betapa nikmatnya menyantap makanan dan minuman 

sambil menikmati pemandangan yang indah disepanjang pantai Parai. 

 

2. Masalah   

Dalam mendukung kegiatan perusahaan, system yang digunakan hampir 

keseluruhan sudah secara terkomputerisasi. Tetapi untuk persedian barang 

diPelangi Restorant masih secara manual, mulai dari pemesanan barang, 

penerimaan barang masuk dari supplier, pendataan barang, pengambilan barang, 

pengeluaran barang hingga laporan persediaan barang. 

Karena  sistem yang digunakan masih secara manual ditemukan masalah-

masalah yang ada antara lain kegiatan pengeluaran barang kadangkala ada yang 

tidak tercatat sehingga stok barang yang ada tidak diketahui pasti jumlahnya. 

Dokumen-dokumen pendukung yang ada kurang tersusun  dengan baik, sehingga 

apabila mau digunakan lagi sulit untuk mencarinya. Laporan pengeluaran barang 

menggunakan pendatan secara manual sehinggah data yang di dapat tidak 

akurat. 
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3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan Laporan Kuliah Kerja Peraktek (KKP) ini untuk 

memperbaiki sistem informasi persedian barang yang awalnya secara manual 

menjadi sistem informasi persediaan barang yang terkomputerisasi. Dengan 

sistem ini diharapkan dapat membantu Perusahaan. 

 

4. Batasan Permasalahan 

Objek penelitian yang  dilakukan penulis pada Pelangi Restorant adalah 

sistem informasi persediaan barang, yaitu mulai dari proses pemesanan barang,  

proses penerimaan barang masuk dari supplier, proses pendataan barang, proses 

pengambilan barang dari gudang, proses pencatatan  barang yang keluar, sampai 

pembuatan laporan persediaan barang yang ditujukan kepada General Manager. 

 

5. Metode Penelitian  

 

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dan untuk mempermudah 

penulisan, penulis melakukan beberapa penelitian : 

a. Studi laporan 

1) Observasi  

Melakukan observasi lapangan artinya, melihat secara langsung terhadap 

kerja rutinitas sehari-hari berkenaan dengan proses penjualan, 

mempelajari bentuk-bentuk dokumen yang digunakan dari laporan yang 

dihasilkan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan, terutama yang 

menyangkut hal-hal yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut 

pertimbangan dan kebijaksanaan. Hal ini untuk bahan pertimbangan 

kearah perbaikan dari proses yang ada. 
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b. Studi Pustaka 

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, 

dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari 

buku perpustakaan. Panduan  yang ada sehingga dapat menunjang 

tersusunnya laporan Kuliah Kerja Peraktek ini.  

 

6. Sistemmatika Penulisan 

Agar penulisan dapat menjelaskan tentang laporan Kuliah kerja Praktek 

ini secara terurai dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara 

terstrukur dan sistematis, adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk 

menyusun laporan ini sebagi berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang Latar Belakang, Masalah, 

Tujuan Penulisan, Batasan  Permasalahan, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan sejarah instansi, struktur organisasi dan  

penjelasan unit kegiatan. 

 

BAB III  INFRASTRUTUR 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai konfigurasi 

software dan hardware yang digunakan untuk mengolah        data  

dan membuat laporan persediaan barang yang ada pada Pelangi  

Restaurant. 
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BAB IV  STUDY KASUS 

Bab ini menjelaskan proses bisnis, aturan bisnis, rancangan basis 

data, struktur tampilan, rancangan layar, dan listing program. 

BAB V  PENUTUP  

   Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

dan kemajuan perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


