
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Sungailiat Merupakan salah satu sekolah Negeri yang 

bergerak di bidang pendidikan yang di bangun pada tahun 1986 dan terletak di jalan 

Singayudha 1 Sungailiat Bangka. Untuk menunjang operasional sekolah memiliki 

sejumlah perangkat keras yang biasanya terdiri dari komputer, printer, dan peralatan 

jaringan. dalam pendataan atau pengelolaan barang inventaris yang berjalan pada 

SMK Negeri 1 Sungailiat pada saat ini masih menggunakan Microsoft excell untuk 

pendataan, peminjaman barang, pendataan barang yang rusak, mutasi barang,  

penghapusan barang, dan Pembuatan KIR (Kartu Inventaris Ruangan), KIB (Kartu 

Inventaris Barang), KKBI (Kartu Kendali Barang Inventaris) serta Perbaikan barang 

masih mengunakan pencatatan dalam buku besar. Untuk itu di butuhkan teknologi 

informasi dalam pembuatan laporan data inventaris. 

SMK Negeri 1 Sungailiat membutuhkan aplikasi yang dapat di gunakan untuk 

mengelola data agar lebih terinventarisir, karena sistem informasi yang berjalan saat 

ini pada sekolah sering mengalami kendala. Banyaknya jumlah sekolah menjadi 

kendala karena membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan data inventaris. 

Tidak efisien dalam menggunakan komputer karena tidak didukung oleh aplikasi 

yang menunjang pembuatan laporan data inventaris dan penggantian inventaris juga 

tidak tercatat secara lengkap karena masih dilakukan secara manual. 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi yang akan di 

bangun dapat membantu dalam pembuatan laporan data inventaris pada SMK Negeri 

1 Sungailiat. Aplikasi ini juga membantu mendata inventaris secara akurat dan 

efisien sehingga pihak sekolah dapat mengawasi pembelian dan pengeluaran lainnya 

yang berhubungan dengan inventaris, sehingga diharapkan keuntungan pihak 

sekolah secara tidak langsung akan meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas, maka penulis bermaksud ingin merancang Sistem informasi data inventaris 

kepada sistem yang bersifat komputerisasi  khususnya program, dengan 



menggunakan Microsoft VB.NET 2008 sehingga sistem yang dimiliki nantinya akan 

lebih efektif,  cepat dan akurat serta mudah dalam pengunaannya. 

Aplikasi ini juga di buat agar mendukung keinginan SMK Negeri 1 Sungailiat 

untuk menjadi salah satu dari bagian inventaris di SMK Negeri 1 Sungailiat yang 

memiliki tata kelola inventaris yang baik. Diharapkan juga dengan sistem informasi 

yang terkomputerisasi ini dapat menjadi pertimbangan untuk pihak sekolah untuk 

kedepannya aplikasi ini dapat dipergunakan oleh setiap bagian inventaris di setiap 

sekolah. Untuk itu penulis mencoba merancang suatu aplikasi untuk melakukan 

pencatatan dan pendataan inventaris dengan cepat, akurat, dan efektif, bedasarkan 

analisa diatas tersebut, maka penulis memberi judul    

 “ SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS BERBASIS 

DESKTOP SMK NEGERI 1 SUNGAILIAT “.   

 

1.2       Rumusan Masalah 

   Masalah yang di hadapi oleh SMK Negeri 1 Sungailiat adalah Pengelolaan 

Barang Inventaris masih dilakukan secara manual, maka permasalahan yang akan 

di bahas dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

a. Masih terdapatnya pengelolaan barang inventaris SMK Negeri 1 Sungailiat yang 

menggunakan buku besar yang menyebabkan data - data tidak tersimpan dengan 

baik, bahkan sering terjadinya kehilangan data. 

b. Belum terdapatnya aplikasi yang terintegrasi dan pengolahan data inventaris 

barang yang belum sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pada sekolah SMK 

Negeri 1 Sungailiat. 

c. Microsoft Excel sebagai sistem aplikasi yang ada saat ini memiliki keterbatasan, 

yaitu tidak dapat mengelola database. 

d. Belum adanya pembuatan Laporan penerimaan barang inventaris serta belum 

adanya aplikasi untuk mencari data – data barang inventaris yang jumlahnya 

cukup banyak. 

 

 

 



1.3       Batasan Masalah 

Proses Sistem Informasi Pengelolaan Barang Inventaris Berbasis Desktop di  

SMK Negeri 1  dimulai dari : 

a. Penulis melakukan riset pada SMK Negeri 1 Sungailiat, Penulis melakukan 

Riset hanya menyangkut tentang sistem Informasi Pengelolaan Barang 

Inventaris di SMK Negeri 1 Sungailiat.   

b. Ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas terbatas pada Pengelolaan 

barang inventaris yang dimulai dari proses peminjaman barang, pendataan 

barang yang rusak, mutasi barang,  penghapusan barang,  perbaikan barang, dan 

Pembuatan KIR (Kartu Inventaris Ruangan), KIB (Kartu Inventaris Barang), 

dan KKBI (Kartu Kendali Barang Inventaris). 

c. Rancangan sistem informasi yang dilakukan penulis menggunakan program 

Visual Studio 2008 dan menggunakan database Access 2003. 

 

1.4    Metode Penelitian 

  Metode Penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi 

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi 

ini dilakukan dengan metode penelitian   sebagai berikut: 

1.4.1 Metode pengumpulan data 

Metode Pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara : 

a. Wawancara 

Wawacara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk mempelajari 

dan mengamati sistem yang berjalan serta mendapatkan data langsung dari 

sumbernya. 

 

b. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung ke sekolah SMK Negeri 1 Sungailiat untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang berhubungan dengan 

inventaris barang yang ada di sekolah. 

 

 



c. Dokumentasi 

Penulis meminta sejumlah dokumen asli untuk menunjang pembuatan laporan 

skripsi ini. Dokumen asli akan digunakan sebagai lampiran dan bukti bahwa 

laporan yang penulis buat ini benar dan tidak mengada – ada. 

d. Studi Literatur 

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari data – data yang terdapat dari buku – 

buku yang menjadi referensi seperti pedoman penulisan skripsi ini, diktat dan 

buku – buku lain yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai 

landasn teori untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. 

1.4.2  Analisa Sistem 

 Yaitu dalam menganalisa laporan ini metoda yang digunakan adalah 

pendekatan terstruktur yaitu dengan menganalisa data dengan cara membuat diagram 

konteks. Salah satu pendeketan pengembangan sistem adalah pendeketan analisa 

object oriented . Pendekatan object oriented dilengakapi dengan alat – alat tehnik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistem yang object 

oriented yang dapat didefenisikan dengan baik dan jelas kegiatan dilakukan pada 

tahap ini adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang sedang 

berjalan guna mengindentifikasikan permasalahan –  permasalahan yang ada. 

b. Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan , database 

yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, guna memahami 

kebutuhan akan dokumen – dokumen baru .  

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modelling Language (UML) 

sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk mendeskripsikan proses bisnis 

sistem yang sedang berjalan serta mendiskripsikan konsep sistem baru yang akan 

dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi – 

solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem.  Adapun 

beberapa diagram tersebut adalah : 

a. Activity diagram 



Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah 

proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

b. Analisa Dokumen Keluaran 

 Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran 

sistem yang dirancang. 

c.  Analisa Dokumen Masukan 

  Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi masukan 

sistem yang dirancang. 

d. Use case diagram 

 Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. use case diagram 

juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan dikembangkan. 

e. Use case Description 

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai 

use case Diagram . 

1.4.3  Perancangan Sistem 

 Yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, proses keluaran, implementasi 

system, maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan terstruktur beserta 

spesifikasi modulnya. 

 Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem baru yang ada, 

sehingga menghasilkan model baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan 

database dan spesifikasi program. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

a.  Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD  adalah  sebuah  model  data  yang  menggunakan  beberapa  notasi  untuk 

menggambarkan  data  dalam  hal  entitas  dan  relasi  yang  digambarkan  oleh  

data tersebut. 

b.  Logical Record Structure ( LRS ) 



Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam bentuk 

sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut berada dalam 

kotak. 

c. Transformasi Logical Record Structure ke Relasi ( Tabel ) 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model konseptual 

secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

d. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada  

model konseptual secara detil. 

e.  Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan keluaran merupakan informasi yang akan dihasilkan dari keluaran  

sistem yang dirancang. 

f.  Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk menjadi masukan 

sistem yang dirancang. 

g.   Rancangan Layar Program 

Rancangan tampilan merupakan bentuk tampilan sistem layar komputer sebagai  

antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang dirancang. 

h.   Sequence Diagram 

Sequence diagram menerangkan objek yang disusun dalam urutan tertentu. 

Urutan waktu yang dimaksud adalah ukuran yang dilakukan seseorang aktor 

dalam menjalankan sistem. 

 

i. Class Diagram ( Entity Class ) 

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class,  package dan objek   

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan,  asosiasi, dan 

lain – lain. 

 

1.5       Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat membantu SMK 



 Negeri 1 Sungailiat dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan penyajian 

informasi Pengelolaan Barang Inventaris yang selama ini dilakukan secara manual 

dapat di permudah dengan di buatnya rancangan sistem informasi yang 

terkomputerisasi. Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Merubah sistem manual menjadi sistem yang baru dengan menggunakan sistem 

terkomputerisasi yang berbasis Aplikasi Desktop. 

b. Agar dapat menemukan metode yang cepat dan akurat dalam inventaris yang 

berguna bagi penulis khususnya dan Perusahaan atau instansi umumnya. 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas inventaris. 

d. Memudahkan mencari data barang inventaris dengan cepat dan tepat. 

e. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan – laporan pendataan 

dalam pengelolaan yang bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 

f. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan proses pengelolaan barang 

inventaris  dalam pengunaan jangka waktu lama. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

a. Untuk sekolah SMK Negeri 1 Sungailiat hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan 

masalah yang terkait dalam sistem informasi pengelolaan inventaris pada SMK 

Negeri 1 Sungailiat. 

b. Untuk bagian Sistem Informasi adalah untuk mempermudah dalam proses, 

pengecekan dan pengelolaan data inventaris. 

c. Untuk peneliti adalah untuk mendapatkan informasi yang belum pernah di 

dapatkan sebelumnya dan mengimplementasikan ilmu yang di pelajarinya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menyajikan sistematika 

penulisan sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan 

memahami isi nya  yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I  :    PENDAHULUAN 



 Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

 

BAB II  :    LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 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. 

BAB III  :    PENGELOLAAN PROYEK 

          Bab ini menjelaskan secara rinci pengelolaan proyek yang besangkutan    

dengan Sistem informasi Pendataan barang Inventaris. Dalam Bab ini 

berisi antara lain: PEP (Project Execution Plan) yang berisi objective 

proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi deliverables, penjadwalan 

proyek (yang berisi : work breakdown structure, milestone, jadwal 

proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa 

tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram 

struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 

BAB IV   :   ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan secara rinci struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang,  analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, rancangan sistem yang akan 

diusulkan. Rancangan tersebut terdiri dari rancangan basis data (Entity 

Relationship Diagram (ERD), Class Diagram, Logical Record, 

Taransformasi LRS, Structure (LRS), Tabel, Spesifikasi Basis Data), 

rancangan antar muka (Rancangan Keluaran, Rancangan Masukan, 

Rancangan Dialog Layar) dan sequence diagram. 

BAB V   :     PENUTUP 


