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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
SMA Negeri 2 Puding Besar adalah Sekolah Menengah Atas yang berada di 

Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka berdiri pada tanggal 16 

Oktober 2015. Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Bangka untuk melakukan 

sebuah perubahan kearah pendidikan terutama dalam bidang teknologi informasi dan 

manajemen, akan tetapi penerapan teknologi 1ctor1gm tersebut belum diterapkan 

secara luas termasuk SMA Negeri 2 Puding Besar. Meski sudah beberapa tahun 

berdiri sekolah tersebut masih memiliki banyak kekurangan dalam hal aspek 

penunjang seperti pengolaan suatu sistem, khususnya pada pengelolaan inventaris 

barang yang ada disekolah tersebut. 

Berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan penulis pada bulan Oktober 

2020 diperoleh hasil bahwa proses pendataan dan pencatatan inventaris barang pada 

SMA Negeri 2 Puding Besar masih kurang efektif. Setiap barang pada sekolah 

tersebut belum memiliki nomer aset, belum adanya pendataan transaksi pembelian 

inventaris barang, serta peminjaman dan pengembalian inventaris barang masih di 

lakukan secara manual. 

Bidang inventaris barang yang masih menggunakan pendataan manual belum 

berbasis web. Penelitian ini akan fokus pada upaya mengembangkan sistem layanan 

inventaris barang menjadi berbasis web. Diharapkan dengan adanya sistem informasi 

ini dapat membantu dan mempermudah pihak sekolah dalam pengolahan data 

inventaris barang. Berdasarkan proses bisnis, masalah, solusi kebutuhan sistem yang 

telah diuraikan diatas maka penelitian ini akan mengambil judul : “SISTEM 

INFORMASI INVENTARIS BARANG SMA NEGERI 2 PUDING BESAR 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT (RAD)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana cara merancang sistem informasi pengolahan inventarisir barang 

agar dapat meminimalisir adanya kehilangan barang? 

b. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mengelola pendaatan 

transaksi pembelian dari pemasok dan pemberian nomor aset? 

c. Bagaimana merancang sistem informasi agar dapat mempermudah dalam 

proses peminjaman serta pengembalian barang? 

 

1.3. Batasan Masalah 
Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari pokok premasalahan, maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan dibahas, yakni: 

a. Sistem informasi inventaris barang berbasis web. 

b. Sistem ini membahas tentang pendataan transaksi pembelian inventaris 

barang. 

c. Sistem ini membahas pemberian nomor aset inventaris barang. 

d. Sistem ini membahas tentang proses peminjaman serta pengembalian 

inventaris barang. 

e. Menampilkan pendataan transaksi pembelian, proses pemberian nomor aset, 

proses peminjaman serta pengembalian inventaris barang. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah kehilangan inventaris barang. 
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b. Mempermudah pendataan transaksi pemebelian inventaris barang. 

c. Mempermudah dan mempercepat pengolahan proses peminjaman serta 

pengembalian inventaris barang. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 
a. Berguna untuk mempermudah dalam mengolah inventaris barang SMA N 2 

PUDING BESAR. 

b. Sebagai salah satu alternatif untuk memajukan perkembangan SMA N 2 

PUDING BESAR. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini dilakukan dalam beberapa pelaksanaan yang disusun 

dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tentang kajian teori pendukung judul dan tinjauan 

pustaka penelitian terdahulu yang serupa. Beberapa sub bab yang 

terdiri dari teori dasar yang terkait dengan judul yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi System Development Lift Cycle (SDLC), Metode Rapid 

Application Development (RAD), Unified Modelling Language 

(UML) sebagai Tools dan Basis Data Rasional. 
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BAB IV : PEMBAHASAN  

Dalam Bab IV ini membahas tentang tinjauan organisasi, struktur 

organisai, tugas dan wewenang, business modelling, analisa proses 

bisnis, activity diagram, aliassa dokumen keluaran, analisa dokumen 

masukan, data modelling, identifikasi kebutuhan, package diagram, 

use case diagram, pembentukan aplikasi, rancangan basis data, 

struktur tampilan, serta rancangan layar.  

BAB V : PENUTUP 

Bab V berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




