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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cv.Bintang Ranau adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang 

persediaan barang dan jasa yang bisa di sebut Komanditor khusus persediaan 

kebutuhan sekolahan, kantor dan perusahaan di Sungailiat yang di dirikan oleh 

hatta pada tanggal 4 Maret 2016. usaha tersebut pertama kali di bentuk karena 

adanya peluang usaha untuk di bidang persediaan barang dan jasa yang belum ada 

di Sungailiat. Pada awal mula perjalanannya pemilik di bantu oleh teman-

temannya yang mempunyai ide tersebut. Ide itu didapat setelah mereka pergi ke 

kota surabaya dengan melihat proses usaha persediaan barang dan jasa yang ada 

di sana. Setelah berjalan 2 bulan lebih ternyata respon usaha ini berjalan baik  

sehingga pemilik memutuskan untuk serius untuk menjalankan dan 

mengembangkan usaha ini dengan bantuan pemikiran serta saran dari dosen 

terkait pengamatan  hatta pada tahun 2016 kebutuhan kantor seperti sapu, printer, 

kertas HVS, pulpen, serta lainnya  banyak di perlukan khususnya yang ada di 

sungailiat seputaran kantor dan perusahaan. Metode ini di lakukan secara yang di 

sebut inventaris langsung atau lokasi memasarkan nama CV. Bintang Ranau yang 

telah di buat dan menyantumkan nomor kontak untuk pemesanan yakni CV. 

Bintang Ranau Dengan banyaknya memakai jasa proses jadi terbatas. Dalam 

setiap usaha yang bergerak di bidang persediaan barang dan jasa fokus utamanya 

yakni bisa mencari pengusaha owner yang bisa bekerjasama dengan baik dan 

menjalankannya secara profesional. Maka dari masalah tersebut, penulis membuat 

aplikasi online untuk mengatasi masalah tersebut sehingga memenuhi permintaan 

dan memudahkan konsumen dalam berinteraksi tanpa harus datang ke tempat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membangun Sistem Pemesanan pada Cv. Bintang Ranau yang 
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menarik bagi perkantoran atau perusahaan? 

2. Bagaimana cara mengetahui sebuah owner datang ke tempat kantor Cv. 

Bintang Ranau? 

3. Bagaimana cara Admin Cv. Bintang Ranau mempromosikan 

persediaan barang dan jasa yang telah di sediakan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penulisan penelitian ini, penulis perlu untuk memberikan 

batasan pada masalahnya agar sistem yang akan dibangun tidak 

menyimpang pada tujuan pembuatan sistem. 

Batasan-batasan masalah pada penelitian Skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Sungailiat 

2. Penelitian ini tidak melakukan perkodingan dan juga pengujian 

3. Dalam penelitian ini peneliti akan merancang Sistem informasi dan Cv. 

Bintang ranau persediaan barang dan jasa “Komanditer” 

4. Admin tidak hanya Satu Pembayaran bisa dilakukan dengan Transfer atau 

Cash. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Komanditer memasarkan CV. Bintang Ranau 

2. Merancang aplikasi pada platform Web yang digunakan untuk mendata 

persediaan barang masuk dan keluar maupun untuk mendata pelanggan 

kemudian dikirimkan kepada aplikasi admin secara tepat waktu. 

3. Mengimplementasikan system terintegrasi sebagai solusi dalam 

memberikan efisien waktu dan efektifitas kerja dalam proses. 

4. Hasil sesudah menggunakan aplikasi dapat membantu pihak Cv.  

1.4.2 Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi 

1. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah di peroleh dengan melakukan 

penelitian agar pemilik lebih mudah menerima informasi setiap 

transaksi yang terjadi di Cv.Bintang Ranau. 
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2. Memberikan kemudahan dalam mengolah data penelitian keluar 

masuknya barang  di Cv. Bintang Ranau. 

3. Memberikan kemudahan dalam mengupdate proses persediaan barang 

kepada pelanggan. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu  

Berikut ini adalah beberapa Penelitian Serupa dengan yang akan di 

lakukan dengan yang akan di teliti yaitu perancangan system informasi 

penyediaan  barang menggunakan microsoft visual basic.Beberapa penelitian ini 

berasal dari sumber ilmiah publikasi dijurnal nasiional   

Penelitian pertama dengan judul penelitian “PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI PENYEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN MICROSOFT 

VISUAL BASIC.NET 2010 DAN DATABASE ORACLE DI KECAMATAN 

BANDUNG WETAN”. Dengan harapan aplikasi tersebut akan memberikan 

jawaban solusi dari masalah diatas atau kemudahan- kemudahan dalam 

memproses data untuk memperoleh informasi yang diinginkan, khususnya dalam 

hal Pengolahan Inventaris Barang pada Kecamatan Bandung Wetan Kota 

Bandung, sehingga teknologi informasi semakin berpengaruh peranannya sebagai 

sarana penunjang pembangunan serta memberikan cara pandang baru kepada 

masyarakat agar bias menggunakan IT (information Technology).
 

Penelitian kedua dengan judul penelitian “Sistem informasi pengadaan 

barang berbasis internet” penelitian ini berasal dari sumber ilmiah publikasi di 

jurnal nasionalFakultas Dirasat Islamiyah (FDI) adalah salah satu fakultas di 

lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang 

sebelumnya dikenal dengan Program Khusus Al-Azhar. Program ini merupakan 

implementasi dari kesepakatan kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Prof. 

Dr. Ahmad Omar Hasyim, dan Rektor InstitutAgama Islam Negeri(IAIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr.Azyumardi Azra MA, pada tanggal 17 September 

1999 di Jakarta, yang kemudian direvisi pada tanggal 29 Maret 2002 menjadi 

Fakultas Dirasat Islamiyah (Pedoman Akademik, 2009-2010: 198) Sebagaimana 
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fakultas lainnya maka FDI memerlukan alat dan barang pendukung agar kegiatan 

akademik dapat berjalan dengan baik. Agar tertib administrasi maka diperlukan 

pengaturan dalam rangka kegiatan pengadaan barang yang dibutuhkan dan 

menghimpun data atau Komanditertentang barang yang sudah dimiliki sehingga 

dapatmenghasilkan suatu informasi yang efisien dan efektif. Untuk melakukan 

kegiatan pengadaan dan Komanditerbarang di FDI dilakukan oleh Sub Bagian 

Umum (Subag Umum) yang merupakan salah satu unsur pelaksana akademik 

yang berada dibawah Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU). 

Penelitian ketiga dengan judul penelitian “REKAYASA SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN KOMANDITOR JURUSAN TEKNIK 

INDUSTRI UNIVERSITAS BRAWIJAYA”Fasilitas merupakan sarana untuk 

memudahkan suatu proses. Begitu pula dengan proses belajar mengajar, adanya 

fasilitas pendukung yang lengkap akan semakin memudahkan proses belajar 

mengajar. Menurut Sukandi (2010), fasilitas yang terdapat dalam suatu jurusan 

dapat mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Untuk memenuhi kepuasan 

mahasiswa, suatu jurusan akan menyediakan berbagai macam fasilitas agar dapat 

memberikan pelayanan yang optimal. Adapun fasilitas yang disediakan suatu 

jurusan diantaranya dapat berupa gedung, ruang kelas dan inventaris. Akan tetapi 

semakin banyaknya fasilitas yang dimiliki jurusan, khususnya inventaris, akan 

menimbulkan permasalahan dalam proses manajemen inventaris seperti 

pencatatan, pengecekan kondisi, status dan perawatan inventaris tersebut. 

Sebaiknya dilakukan manajemen inventaris yang tepat agar membantu proses 

pelayanan jurusan. Objek penelitian dan pengembangan dalam rekayasa sistem 

informasi ini adalah manajemen inventaris di Jurusan Teknik Industri (JTI) 

Universitas Brawijaya. JTI merupakan salah satu Jurusan di Universitas 

Brawijaya yang bisa dikatakan masih baru. Teknik Industri Universitas Brawijaya 

adalah jurusan ke – 7 dalam Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang 

didirikan pada tahun 2005. Saat ini Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya 

memiliki dua gedung perkuliahan yaitu Gedung Barat Teknik Industri (GBTI) dan 

Gedung Timur Teknik Industri (GTTI). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini terdapat pembahasan yang tersusun dalam 

beberapa kelompok sehingga mempermudah dalam memahami maksud dan 

tujuan penulisan laporan skripsi ini. Sistematika penulisan laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang 

berkaitan dengan penyusunan laporan Skripsi 

serta beberapa literature review yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari 

metode dan alat bantu yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu aplikasi. 

BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan tentang 

pengamatan, pembahasan dan permasalahan 

yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, 

analisa proses, UML (Unified Modelling 

Language) sistem yang berjalan, serta 

alternatif pemecahan masalah. 

 BAB V PENUTUP Pada bab ini peneliti akan menjelaskan 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

apa yang di peneliti lakukan dalam penelitian 

Skripsi ini. 

 

 

 

 


