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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang ini 

adalah kebutuhan akan sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi dan 

sistem informasi yang demekian pesat di era globalisasi sekarang ini telah 

membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan 

perangkat komputer. Penggunaan komputer yang umum adalah penggunaan 

komputer di suatu perusahaan. Fungsi dari penggunaan komputer pada suatu 

perusahaan pada umumnya adalah sebagai alat bantu pengolahan data, 

perhitungan gaji karyawan, dan lain-lain. 

Salah satu pertimbangan perusahaan dalam menggunakan komputer 

diantaranya adalah dapat tersedianya data yang dapat memberikan informasi yang 

handal, cepat, akuat, dan tepat waktu. Cara-cara manual mungkin masih saja  

dapat dipergunakan bila data yang diolah masih sedikit, tetapi bagaimana kalau 

data yang diolah jumlahnya sudah ratusan, atau bahkan ribuan, tentu saja sumber 

daya manusia yang mengolahnya akan merasakan kejenuhan dan bisa 

mengakibatkan informasi yang dihasilkan mungkin menjadi tidak akurat lagi. 

Selain itu, keterlambatan informasi yang diperlukan dapat menyebabkan 

tertundanya pencapaian tujuan perusahaan dan akhirnya akan mengganggu 

perkembangan perusahaan.  

Makin lama makin dirasakan bahwa pengolahan data dengan cara manual 

semakin banyak menunjukan kelemahan, karena itu maka diperlukan suatu 

pengolahan data yang lebih canggih dengan menggunakan komputer. Hal ini 

diperlukan untuk mendapatkan perolehan informasi yang handal, cepat, akurat, 

dan tepat waktu.  

Pada kantor Dinas Pertanian tepatnya di bidang Prasarana Sarana Pertanian 

(PSP), mengalami kesulitan dalam pengolahan data aset barang, pada Dinas 

Pertanian tepatnya di bidang Prasarana Sarana Pertanian (PSP) yang pendataan 
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aset barang sudah menggunakan komputer, namun aplikasinya masih 

menggunakan Spreadsheet dan belum menggunakan bahasa pemograman yang 

khusus.  

Dengan menganalisa permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian tepatnya di 

bidang Prasarana Sarana Pertanian (PSP) dalam pengolahan data aset tersebut, 

dan pentingnya peranan komputer sebagai alat bantu. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diadakan pembangunan 

sistem informasi sehingga permasalahan tersebut diatas dapat diselesaikan untuk 

diajukan penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 

DALAM PENGELOLAAN ASET BARANG PADA DINAS PERTANIAN 

DI BIDANG PRASARANA SARANA PERTANIAN (PSP)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah tugas akhir skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan aset barang ? 

2. Bagaimana rancangan sistem basis data untuk menyimpan informasi yang 

akurat dan terstruktur dengan baik dari aset bidang  PSP ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar pembangunan dapat terfokus pada satu permasalahan, maka saya 

membatasi pembangunan ini sebagai berikut : 

 1. Membahas rancanganan bangunan database dan arsitektur penyimpanan  

     data statistik yang dipergunakan dalam sistem informasi.  

 2. Membahas jumlah aset barang masuk bidang Prasarana Sarana Pertanian. 

 3. Membahas jumlah keseluruan aset kekayaan yang berupa barang-barang  

     inventaris pada Bidang Prasarana Sarana Pertanian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang Sistem Informasi Persediaan barang dengan menggunakan 

PHP dan MySQL sebagai database-nya. 
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2. Menerapkan Sistem Informasi persediaan barang dengan 

menggunakan PHP dan MySQL agar semua pekerjaan yang ada dapat 

dilakukan secara efektif, akurat dan efesien. 

adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah 

pengetahuan dengan membandingkan antara yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan dunia kerja nyata.  

2. Menetapkan pemikiran dalam teori-teori dan mengembangkan 

pemikiran yang diperoleh selama belajar serta menambah bekal ilmu 

pengetahuan dalam menhadapi dunia kerja nyata. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari :  

BAB 1 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

 

PENDAHULUAN  

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan 

dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metode 

penelitian yang digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan teentang landasan teori merupakan tinjauan 

pustaka, mengurangi teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail Landasan teori dapat berupa 

definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan 

ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian pengembangan sistem, 

model pengembangan sistem informasi, dan tools 
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BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

 

 

 

 

 

pengembangan sistem seperti alat bantu dalam analisis dan 

merancaang sistem informasi.  

 

PEMBAHASAN  

Bab ini penulis akan mengurangi tentang struktur organisasi, 

tugas dan wewenang, analisa sistem berjalan, yaitu: proses 

bisnis, activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, 

identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, 

perancangan sistem, yaitu: rancangan basis data berupa ERD, 

transformasi Logical Record Struktur (LRS) ke Relasi, Logical 

Record Struktur (LRS), Spesifikasi Basis Data dan menguraikan 

tentang rancangan antar muka berupa rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan dialog layar dan sequence 

diagram, dan class diagram.  

 

PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan 

dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang 

didapat dikerjakan, layak untuk digunakan (diimplementasikan). 

Saran merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah 

(kelemahan yang ada), saran yang diberikan tidak terlepas dari 

ruang lingkup penelitian (untuk objek penelitian maupun 

pembaca yang akan mengembangkan hasil penelitian).  
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