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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 Sistem persediaan barang di CV BINTANG FAJAR 

MANDIRI merupakan salah satu devisi atau bagian yang sangat 

berperan penting terhadap suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang alat alat kesehatan, pada bagian gudang sebagai 

pengadaan alat alat kesehatan yang di butuhkan oleh 

perusahaan untuk mendistribusi ke supplier, selain itu juga 

bagian gudang juga melakukan pengolahan barang kesehatan 

diantaranya mencatat setiap barang  baik yang masuk maupun 

yang keluar 

Pencatatan yang dilakukan di bagian gudang untuk barang 

yang masuk dilakukan dengan mencatat barang ke dalam berita 

penerimaan barang (BAPB) lalu di entry (di masukan) kedalam 

aplikasi myob, untuk barang keluar dilakukan dengan mencatat 

kedalam faktur penjualan dan untuk order pesanan di catat 

pada form pesanan di aplikasi myob 

Barang yang ada digudang CV BINTANG FAJAR MANDIRI yang 

di pakai untuk penjualan harian. Oleh karena itu dibutuhkan 

pencatatan yang akurat dan tersimpan dengan rapih,sehingga 
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dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran barang yang 

akurat dan benar 

2.  Masalah  

Setelah mengetahui hal hal yang berkaitan dengan 

kegiatan gudang persediaan barang pada CV BINTANG 

FAJAR MANDIRI pangkalpinang, penulis memberikan 

batasan masalah yang membahas pada proses pencatatan 

keluar – masuknya barang 

3.   Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan penelitian adalah membuat suatu 

program aplikasi dengan menggunakan myob yang dapat : 

- Mendapat informasi stok barang yang ada di gudang 

- Menghilangkan atau kesalahan mengurangi kesalahan 

– kesalahan laporan 

- Membantu bagian gudang untuk mengetahui jumlah 

barang yang masih ada di gudang 

- Memudahkan dalam transaksi keluar – masuknya 

barang. 

4.  Batasan Masalah  

        Batasan masalah dalam hal ini hanya akan 

membahas proses persediaan barang agar tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan adapun proses 

persediaan barang tersebut yaitu : yang disebut batasan 
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pada transaksi persediaan barang pada bagian gudang yaitu 

dimulai dari pendataaan barang pendataan supplier 

pemesanan barang ke supplier.  

5.    Metode Penelitian  

  Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang membicarakan dan mempersoalkan 

tentang cara – cara melaksanakan penelitian seperti 

kegiatan – kegiatan proses persediaan barang 

              Dalam melakukan penelitian, dilakukan peninjauan ke 

lokasi untuk mendapatkan data – data yang diperlukan. 

Penelitian yang dilakukan,yaitu sebagai berikut : 

a. Penelitian Lapangan 

                 Penelitian langsung berhubungan dengan pihak CV 

BINTANG FAJAR MANDIRI  yang berhubungan dengan 

transaksi proses persediaan barang .   

b. Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pemilik CV 

BINTANG    FAJAR   MANDIRI yang berhubungan dengan 

persediaan barang dan organisasi. 

c.  Studi Kepustakaan 

          Suatu kegiatan untuk mengumpulkan data – data 

yang diproleh dari buku – buku atau sumber lain mengenai 

proses persediaan barang. 
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6.  Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan 

mengenai materi pokok skripsi ini, penulis membaginya 

dalam bab-bab yang terdiri dari: 

BAB I    :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar 

belakang,   masalah, tujuan penulisan, batasan 

permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 

 

BAB II   :  ANALISA SISTEM 

Bab ini berisikan teori – teori yang berhubungan 

dengan pembahasan masalah antara lain : definisi 

sistem basis data, sistem persediaan barang dan 

sekilas dengan myob. 

 

BAB III :  RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini membahas tentang proses diagram, 

diagram nol, ER diagram, struktur data, normalisasi 

serta spesifikasi layout input output. 

 

BAB IV :  PENUTUP  

Bab ini berisi seluruh kesimpulan hasil penulisan ini 

dan saran – saran yang diperlukan. 


