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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Harapan Prima Sejahtera (PT. HPS) berdiri pada tahun 2014 yang 

bergerak dibidang perdagangan material. Perusahaan ini beralamat di Desa Air 

Ruay Kec. Pemali untuk kantor pusatnya dan di Desa Air Anyer, Kec. Baturusa 

untuk gudang material-nya. Adapun material yang diperdagangkan berupa batu 

split dan pasir.  

Metode pembukuan pemasukan dan pengeluaran barang di PT. HPS 

khususnya bagian gudang masih bersifat konvensional dan terkesan jadul, 

sehingga sering terjadi kekeliruan pada laporan yang akan dikirimkan kepada 

pihak logistik di kantor pusat. Dalam proses pencatatan pembukuannya masih 

manual menggunakan buku dan alat tulis. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan teknologi dan penerapannya pada kegiatan operasional di lapangan.  

Melihat latar belakang tersebut, dengan adanya suatu sistem aplikasi 

berbasis Android yang meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pekerjaan 

laporan stok barang dari lapangan ke logistik adalah hal yang tepat. Maka, akan 

dirancang sistem aplikasi yang dapat membantu mengendalikan dan laporan stok 

barang berbasis Android dengan menggunakan pemograman bahasa pemograman 

Java dan database MySQL. Bahasa pemograman Java merupakan salah satu 

bahasa pemograman berbasis berorientasi objek yang cocok untuk mendesain, 

menciptakan  dan mengembangkan program dan MySQL sebagai penyimpanan 

datanya. Berdasarkan deskripsi dan penjelasan diatas maka penulis ingin 

merancang sebuah sistem aplikasi berbasis Android yang berguna dalam 

membantu perusahaan tersebut , dengan diajukannya proposal yang berjudul 

“APLIKASI STOCK CONTROL AND INVENTORY BERBASIS ANDROID 

PADA PT. HARAPAN PRIMA SEJAHTERA.”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apa saja perangkat lunak yang dibutuhkan dalam merancang Aplikasi 

Stock Control and Inventory pada perusahaan PT. HPS? 

2. Bagaimana merancang basis data dalam aplikasi tersebut? 

3. Bagaimana hasil layout dan perancangan aplikasi tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem Aplikasi yang akan dirancang terbatas pengeluaran, pemasukan 

dan cetak laporan barang yang diperdagangkan pada PT. Harapan Prima 

Sejahtera saja. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di dalam PT.HPS bagian gudang material-

nya saja. 

3. Pada bagian Laporan hanya berupa tampilan layout dan bukan hardcopy. 

4. Sistem Aplikasi tidak mencatumkan harga barang, penjualan dan hal 

apapun yang berkaitan dengan keuangan dan fundamental perusahaan. 

5. Ada dua pelaku dalam sistem aplikasi ini yaitu, admin (Adm gudang) dan 

user (Logistik). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan dan pembuatan sistem ini adalah : 

1. Membangun sistem aplikasi Stock Control and Inventory mengacu pada 

kebutuhan PT. Harapan Prima Sejahtera. 

2. Mempermudah pembukuan/pencatatan pengeluaran dan pemasukan 

barang yang terjadi di PT. Harapan Prima Sejahtera 
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3. Memperoleh dan mengolah data stok barang di PT. Harapan Prima 

Sejahtera secara cepat dan tepat. 

 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk pihak perusahaan: 

1. Manfaat untuk PT. Harapan Prima Sejahtera 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk membangun sistem 

aplikasi Stock Control dan Inventory pada PT. Harapan Prima 

Sejahtera. 

b. Meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja agar menjadi lebih 

baik dan rapi. 

 

2. Manfaat untuk penulis  

a. Mengenal dan memahami lebih jauh teknologi pengembangan 

perangkat lunak berbasis Android. 

b. Melatih kemampuan coding menggunakan bahasa pemograman Java 

dan Database MySQL. 

c. Mengetahui teknik membangun aplikasi Android. 

d. Menambah ilmu pengetahuan dan membantu dalam menyelesaikan 

suatu masalah dalam pembukuan/pencatatan stok barang pada PT. 

Harapan Prima Sejahtera. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang mendefinisikan teori-teori yang 

digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang penjelasan dan uraian secara teori yang menjelaskan 

tentang teori-teori pendukung dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, 

mulai dari perencanaan konsep, langkah-langkah dasar dan teknik penyajian 

aplikasi. 

BAB IV Pembahasan 

 Bab ini membahas mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang, 

proses bisnis, use case diagram, deskripsi use case, rancangan basis data, 

rancangan struktur tampilan, rancangan layar, sequence diagram, dan class 

diagram. 

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi, yang berisikan kesimpulan atas 

dasar bab sebelumnya dan saran-saran untuk menjadi acuan dalam 

mengembangkan penelitian ini agar lebih baik. 


