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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sekarang ini maju 

dengan sangat pesat. Mengapa tidak, karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah menjadi bagian 

dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman komputerisasi ini semua peralatan 

canggih dan modern memanfaatkan teknologi komputer. Bahkan semua pekerjaan 

perkantoran, perbankan, administrasi, perpustakaan dan dunia pendidikan sangat 

bergantung pada kecanggihan “si jenius” komputer. Alat ini terbukti sangat efektif 

mampu membantu meringankan beban pekerjaan manusia modern dalam hal 

kecepatan, ketepatan, dan ketelitian. Sebuah sistem diciptakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah prosuderal. Semakin baik suatu sistem 

diciptakan maka akan semakin mudah manusia menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

Sistem komputerisasi kini sudah menjalar di dunia lembaga pendidikan 

mulai dari tingkat bawah yakni lembaga pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK). 

Misalnya saja di TK Negeri Pembina Muntok pengolahan data inventaris barang 

sekolah pengolahanya masih manual menggunakan buku besar padahal untuk 

mengolah data inventaris barang sekolah memerlukan ketelitian, ketepatan dan 

memakan waktu yang lama karena semua barang yang ada di lembaga tersebut 

mulai dari awal berdirinya lembaga tersebut harus ada catatanya meskipun 

barangnya sudah rusak namun karena barang tersebut milik/ pemberian dari 

negara maka semua prosedurnya harus ada.  

Pengertian inventaris sendiri menurut kamus umum besar bahasa 

indonesia adalah (daftar) barang-barang yang dipakai di kantor, perusahaan dsb. 

dan inventarisasi adalah pembuatan atau penyusunan daftar barang-baarang yang 

ada di kantor, rumah, kapal dsb. Bayangkan betapa rumitnya jika kita ingin 

mengetahui barang apa saja yang dibeli oleh suatu lembaga dalam waktu 10 atau 
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20 tahun yang lalu jika kita harus membuka file-file atau catatan mengenai barang 

tersebut dalam suatu buku, mungkin lebih dari satu tumpukan buku-buku besar 

yang harus kita baaca satu persatu dan akan memakan waktu yang cukup lama. 

Di zaman yang modern seperti sekarang ini jika hal-hal manual tersebut 

masih dilakukan kita akan semakin tertinggal oleh orang lain dan tidak akan bisa 

maju karena kalah dalam persaingan. Pekerjaan yang cepat, tepat, dan efektif 

sudah mejadi syarat utama dalam menyelesaikan pekerjaan di era globalisasi saat 

ini. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis 

mencoba mengangkat masalah ini menjadi judul laporan tugas akhir untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer Pangkalpinang, dimana judul yang 

diambil yaitu  “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG 

INVENTARIS BERBASIS APLIKASI DESKTOP”. Sistem yang 

terkomputerisasi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam 

sistem yang pekerjaanya banyak dilakukan secara manual sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan kemajuan TK Negeri Pembina Muntok. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagai lembaga 

pemerintah TK Negeri Pembina Muntok harus mempunyai sistem administrasi 

yang baik karena banyak bantuan atau hal lain yang berhubungan dengan 

pemerintah sehingga produktifitas kerja harus ditingkatkan. untuk meningkatkan 

produktifitas kerjanya maka perlu dilakukan penelitian untuk perbaikan. 

mengidentifikasi masalah yang ada merupakan langkah pertama dalam 

perancangan suatu sistem. adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dari sistem 

inventaris barang yang sedang berjalan saat ini antara lain : 

a. Belum terintegrasinya data-data barang inventaris sehingga keberadaan barang 

tidak teratur. 

b. Tidak terdapat penyimpanan data berbasis database sehingga proses  

pengolahan data inventaris menjadi lama. 
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c. Lambatnya proses pengolahan sehingga data/ informasi yang dihasilkan 

kurang akurat dan aktual. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Suatu sistem yang mengelola dan mencatat inventaris barang pada TK 

Negeri Pembina Muntok untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh 

pimpinan sekolah dan bagian – bagian pada sekolah yang berkaitan dengan 

aplikasi yang dibangun. 

Berikut ini batasan masalah yang akan dibahas meliputi : 

a. Aplikasi pengolahan data inventaris ini mengenai perangkat operasional. 

b. Pengolahan datanya berupa pengolahan data inventaris dan penggantian 

inventaris. 

c. Informasi yang dihasilkan berupa daftar inventaris, penggantian inventaris dan 

perbaikan serta mengenai tiap bagian. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Dalam rangka menyelesaikan rancangan SISTEM INFORMASI 

PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS BERBASIS APLIKASI 

DESKTOP ini, Penulis memerlukan data – data (source) yang berhubungan 

dengan topik yang di bahas. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Masalah dan Studi Kelayakan 

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan data atau materi perancangan 

dengan cara dibawah ini: 

1) Tinjauan Lapangan  

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian 

pada TK Negeri Pembina Muntok, tinjauan lapangan dilakukan dengan 

tiga cara yaitu: 

a) Pengamatan (observasi), Pengamatan ini diperlukan untuk melihat 

secara langsung. 
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b) Wawancara (interview), Wawancara dilakukan dalam bentuk Tanya 

jawab langsung dengan orang yang terlibat dalam proses mendapatkan 

data daninformasi. 

c) Pengumpulan Dokumen, Penulis mengumpulkan dokumen – dokumen 

yang digunakan dalam sistem ini. 

2) Penelitian Kepustakaan 

Penulis juga menggunakan berbagai sumber bacaan, baik buku – buku 

ilmiah, hasil pencarian penulis di internet, catatan semasa kuliah penulis 

yang berkaitan erat dengan topic perancangan sistem informasi 

pengelolaan barang inventaris pada TK Negeri Pembina Muntok ini dan 

juga diktat – diktat yang berkaitan dengan judul skripsi. 

 

b. Analisa Sistem 

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ialah: 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dilakukan oleh sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang ada, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

 

Produk – produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah berupa model dari 

sistem yang ada, sedangkan alat – alat yang digunakan antara lain, yaitu: 

1) Activity diagram sistem berjalan, digunakan untuk memodelkan alur kerja 

atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan serangkaian aktifitas di 

dalam suatu proses bisnis. 

2) Use case diagram usulan, digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara use case dengan actor tanpa mendeskripsikan bagaimana aktivitas – 

aktivitas tersebut di implementasikan. 

3) Deskripsi Use Case, digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar (basic 

function) dari sistem, apa yang dilakukan oleh user dan bagaimana sistem 

merespon. 
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c. Rancangan Sistem 

Tahap Perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi ini antara 

lain sebagai berikut: 

1) ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi antara 

satu atau lebih komponen sistem. 

2) LRS (Logical Record Structure) 

LRS terdiri dari link-link (Hubungan) diantara tipe record. Link ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya. 

3) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data  digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

pada LRS secara detil. 

4) Sequence Diagram 

Menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu urutan waktu. 

Urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang actor dalam menjalankan 

sistem. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Barang Inventaris adalah peningkatan efektifitas kerja dan laporan-

laporan yang lebih akurat mengenai inventaris barang. disamping tujuan utama 

diatas ada beberapa tujuan lain, diantaranya : 

a. Untuk mengetahui sistem inventaris barang yang diterapkan di sebuah 

lembaga. 

b. Sebagai sarana untuk memudahkan penginputan dan pengolahan data 

inventaris agar tidak terjadi kesalahan. 

c. Mengaplikasikan dengan menggunakan Microsoft Visual Basic untuk 

pengelolaan barang inventaris. 

d. Sebagai sarana untuk memperoleh data – data yang aktual dan akurat yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi yang dibuat sebagai salah satu syarat 

kelulusan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya, penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk 

memudahkan para pembaca dalam mengikuti apa yang dipaparkan dalam laporan 

tugas akhir ini. maka sistematika penulisan Skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masala, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang teori - teori yang mendukung 

objek Tugas Akhir ini. Pembahasan landasan teori ini meliputi 

penjelasan tentang definisi-definisi, penjelasan mengenai perangkat 

lunak yang digunakan dalam perancangan sistem informasi dan 

istilah-istilah yang terkait didalamnya. 
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BAB III   PENGELOLAAN PROYEK 

Berisi tentang 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 ), 

Struktur Tim Proyek berupa table RAM ( Responsible Assigment 

Matrix ) dan skema / diagram struktur, analisa resiko (risk project) 

dan meeting plan. 

 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem ususlan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikerjakan 

dari bab I sanpai dengan bab V serta saran-saran mengenai 

perancangan sistem informasi dan aplikasi yang telah diusulkan 

untuk dikembangkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


