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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan sebuah sistem informasi Teknologi informasi

merupakan alat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Selain dari itu,

teknologi informasi juga memungkinkan sebuah informasi dapat diakses dalam

waktu nyata (realtime) tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dunia pendidikan

tak luput dari kebutuhan akan teknologi informasi. Teknologi informasi tidak

hanya merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi sebuah institusi pendidikan,

akan tetapi juga memberikan nilai lebih bagi institusi tersebut.

SMA Negeri 1 Pangkalanbaru merupakan salah satu Sekolah Negeri yang

bergerak di bidang pendidikan. Untuk menunjang operasional sekolah memiliki

sejumlah perangkat keras yang biasanya terdiri dari komputer, printer dan

peralatan jaringan.

Sistem pengelolaan data inventaris yang berjalan pada SMAN 1

Pangkalanbaru pada saat ini masih menggunakan Microsoft Excel untuk

pendataan, dan menggunakan buku catatan untuk laporan perbaikan. Untuk itu

dibutuhkan teknologi informasi dalam pembuatan laporan data inventaris, Hal ini

mutlak harus dilakukan. Guna menghadapi kemajuan zaman dan perkembangan

teknologi yang semakin serba cepat. Kemajuan teknologi sebagai tanda perubahan

zaman yang harus dapat terus diikuti agar dapat mempertahankan eksistensi

sebuah perusahaan, organisasi maupun bidang pendidikan.

SMA NEGERI 1 PANGKALANBARU membutuhkan aplikasi yang dapat

digunakan 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
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laporan data inventaris. Perbaikan dan pergantian inventaris juga tidak tercatat

secara lengkap karena masih dilakukan secara manual.

Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi yang

akan dibangun dapat membantu dalam pembuatan laporan data inventaris pada

SMAN 1 Pangkalanbaru. Aplikasi ini juga dapat 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 meningat.

Aplikasi ini juga dibuat agar dapat mendukung keinginan SMAN 1

Pangkalanbaru untuk menjadi salah satu dari bagian inventaris dari SMAN 1

Pangkalanbaru 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.

1.2 Masalah

Pemerintah daerah memerlukan sebuah sistem pengelolaan asset yang

dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen asset adalah metode yang dapat

digunakan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di

daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan asset daerah secara terencana,

terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki

dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk

mendukung pengambilan keputusan asset.

Berdasarkan pembahasan yang ada pada latar belakang masalah, maka

dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu dalam menangani pengolahan

data inventaris yang masih belum menggunakan teknologi komputerisasi atau

pengolahan data yang dilakukan secara manual. Adapun masalah yang timbul

sebagai berikut :
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a. Pencatatan data inventaris pada sekolah masih menggunakan microsoft

excell hal ini mengakibatkan sulit untuk mengelola data secara

terintegrasi.

b. Bagaimana membuat suatu sistem informasi inventaris barang berbasis

komputer yang sistematis, terstruktur dan terarah sehingga dapat

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional

instansi.

1.3 Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada masalah

yang berkaitan dengan system informasi Pengolahan Data Inventaris Pembuatan

sistem informasi ini dibatasi pada kegiataan – kegiataan  sebagai berikut :

a. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola staf bagian inventaris

dan bagian sarana prasarana di SMAN 1 Pangkalanbaru.

b. Sistem yang dibuat ini difokuskan pada informasi mengenai data khusus

inventaris.

c. Output yang dihasilkan mencakup laporan data bangunan, data barang

tetap dan data barang pakai habis. Pengelolaan data barang – barang

sekolah secara garis besar antara lain :

1). Data Pengelolaan Aset

2). Kartu Inventaris Barang

3). Kartu Inventaris Ruangan

4). Buku inventaris

5). Kartu Persediaan Barang

6).  Kartu Barang

7). Daftar Pengadaan Barang

8). Mutasi Barang

9). Penghapusan Barang

10). Laporan Data Inventaris
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1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu dengan jalan

memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. Adapun metode

yang digunakan untuk melakukan riset adalah :

1.4.1 Metode pengumpulan data

a) Pengamatan ( Observasi )

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan terjun

langsung ke lingkungan objek yang diteliti

b) Wawancara ( Interview )

Teknik pengumpulan data  dengan mengadakan Tanya jawab secara

langsung mengenai hal- hal yang ada kaitannya dengan judul yang

diambil

c) Studi  Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada

kaitannya dengan judul penelitian

d) Dokumentasi

Penulis meminta sejumlah dokumen asli untuk menunjang pembuatan

skripsi ini. Dokumen asli akan digunakan sebagai lampiran dan bukti

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

1.4.2 Analisa Dan Perancangan Yang Dikerjakan

Adalah suatu pendekatan pengembangan sisten ini adalah pendekatan

analisa Object Oriented. Agar menghasilkan model sistem yang baru tahap

perancangan sistem sangat penting. Adapun alat bantu yang digunakan dalam

sistem ini adalah :

a. Class Diagram

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang

ada dalam diagram arus data.

b. Logical Record Strukture ( LRS )
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Berasal dari sebuah entity yang diubah kedalam bentuk sebuah kotak

dan atribut berada dalam kotak.

c. Relasi

Digunakan untuk mendefinisikan model conceptual secara terperinci

dengan adanya primary key dan foreign key.

d. Spesifikasi Basis Data

Digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model

conceptual secara detail.

1.5 Tujuan/Manfaat Penelitian
1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk membangun sistem informasi pengelolaan inventaris pada Sekolah

SMAN 1 Pangkalanbaru yaitu :

a. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data inventaris agar

terintegrasi.

b. Untuk mempermudah pencatatan data mutasi dan perbaikan inventaris di

sekolah.

c. Untuk membuat perancangan sistem informasi pengelolaan inventaris di

sekolah agar data inventaris bisa tersimpan dengan rapi.

1.5.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Sekolah SMAN 1 Pangkalanbaru hasil penelitian ini diharapkan

dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

upaya perbaikan masalah yang terkait dengan Sistem Informasi

Pengolahan Inventaris pada Bagian Teknologi di SMAN 1

Pangkalanbaru.

b. Bagi Bagian Sistem Informasi adalah untuk mempermudah dalam proses

mutasi, pengecekan dan pengolahan data inventaris.
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c. Bagi peneliti adalah untuk mendapatkan informasi yang belum pernah di

dapatkan sebelumnya dan mengimplementasikan ilmu yang di

pelajarinya.

d. Bagi Peneliti lain diharapkan kepada peneliti yang akan melakukan

penelitian yang sama dapat mengembangkan kembali sehingga menjadi

lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa

bagian, dan tiap bagian dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Adapun yang

dibahas tiap-tiap bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

masalah yang dihadapi, tujuan penulisan dan sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar sistem, konsep

dasar informasi, pengertian analisa berorientasi objek dan

perancangan berorientasi objek

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini berisi tentang pengelolaan proyek pada SMAN 1

Pangkalanbaru yang terdiri dari : project execution plan,

objectives project, identifikasi stakeholder, peran masing –

masing stakeholder, identifikasi deliverables, tangible

deliverables ( aset fisik ), intangible deliverables ( aset non

fisik ), penjadwalan proyek estimasi waktu pelaksana,

timeline aktifitas, jadwal proyek, work breakdown, structur

tim proyek berupa tabel RAM, skema struktur proyek,

analisa resiko, meeting plan
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BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum pada SMAN

1 Pangkalanbaru yang terdiri dari : profil sekolah, struktur

organisasi SMAN 1 Pangkalanbaru, visi dan misi SMAN 1

Pangkalanbaru, analisa proses bisnis, activity diagram,

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan,

usecase diagram, deskripsi usecase, ERD (entity

relationship diagram), transformasi ERD ke LRS,  LRS

(logical record structure), tabel dan  spesifikasi basis data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi

kesimpulan dan saran
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

Menurut Jogianto ( 2005 : 2 ) mengemukakan bahwa sistem adalah

Kumpulan dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian – kejadian dan kesatuan

yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang – orang

yang betul – betul ada dan terjadi.

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti kesatuan atau

sekumpulan. Terdapat 2 kelompok yang mendefinisikan sistem yaitu

pendekatan yang menekankan kepada prosedur dan pendekatan yang

menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang lebih

menekankan pada prosedur adalah “suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”

sedangkan pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau

komponennya adalah “kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk

mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut Gordon B. Davis pendekatan sistem adalah “seperangkat unsur-

unsur yang terdiri dari manusia, alat-alat, prosedur dan konsep yang di himpun

untuk maksud dan tujuan yang sama


