
I-1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pencatatan pemesanan pelanggan, pengecekan barang yang tersedia di suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan barang, mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam menentukan harga yang ditawarkan. Dan  juga proses 

waktu yang dibutuhkan pegawai dalam pencatatan order yang diberikan customer 

maupun perusahaan tersebut order barang ke suatu vendor. Sistem pengadaan barang 

yang diterapkan selama ini, belum semua menggunakan   sistem  komputerisasi atau 

dicatat secara  manual,  hal tersebut  sangat  merepotkan   perusahaan tersebut juga 

pegawai didalamnya. Setiap order harus mencatat pemesanan barang, menghitung 

nominal dari barang yang dipesan, pekerjaan yang sangat menjemukan dan  

membutuhkan ketelitian  serta  daya tahan tubuh  yang baik.  Selain  itu menyita 

waktu yang agak lama dan belum lagi human error (kesalahan pencatatan) oleh 

pegawai yang mengerjakannya, serta  apabila terjadi kehilangan data  akan sangat 

merepotkan bagian manajemen perusahaan sendiri dikarenakan jarang yang 

mempunyai Back Up(Cadangan Data). 

Tidak  hanya itu, proses pelaporan  dari transaksi yang terjadi  akan 

membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  memberikan  pelaporan  satu order 

yang diberikan Pelanggan. Hal semacam ini tentunya harus dicarikan 

penyelesaiannya, harus dibangun sistem yang akurat dan bisa mempercepat dalam 

melakukan pencatatan pelanggan yang melakukan pemesanan barangnya. 

Hasil dari tugas akhir ini adalah Aplikasi Pengadaan Barang tentang barang – 

barang yang di pesan oleh customer, lalu pihak perusahaan akan memesan barang 

yang dipesan oleh customer ke vendor. Data tersebut akan di inputkan ke Aplikasi, 

aplikasi akan menyimpan data ke dalam database, aplikasi akan mengkalkulasi profit 

dari barang yang di pesan customer, aplikasi akan mengalokasikan barang yang 

dibutuhkan customer  ketika perusahaan memesan barang ke vendor. Barang yang 
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tersisa dari pemesanan yang dilakukan ke vendor akan di simpan ke gudang dan 

masuk ke dalam data stok. Data stok tersebut nantinya akan digunakan untuk seminar 

dan workshop yang biasa dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan bahasan tersebut maka topik yang diambil untuk skripsi ini adalah 

Aplikasi Pengadaan Barang Onderdeil Pesawat Terbang Di PT. Perisai 

Angkasa. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap 

PT. Perisai Angkasa, maka dari itu penulis mencoba untuk mengidentifikasi malasah, 

yaitu: 

1. Pengelolaan pengadaan barang yang belum di lakukan secara terstruktur, masih 

di pisah dengan menggunakan Microsoft Word & Microsoft Excel. 

2. Masih lambatnya penanganan pemesanan yang diberikan customer dalam 

pencarian barang yang tersedia di vendor. 

3. Pembuatan format purchase order yang masih di buat manual di Microsoft 

Word. 

4. Pengkalkulasian dari harga asli dan harga jual masih di hitung manual di 

Microsoft Excel. 

5. Alokasi barang yang telah di pesan ke vendor tidak langsung di alokasikan ke 

pemesanan yang di berikan customer. 

6. Penyimpanan data barang di stok tidak tersusun rapih, karena semua pemesanan 

ke vendor langsung di simpan di stok tidak langsung di alokasikan. 

I.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang ada antara lain: 

1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang mampu merekam data transaksi 

pengadaan barang, baik transaksi dari customer dan juga transaksi dari vendor? 

2. Bagaimana agar laporan di aplikasi bisa memililh kop surat berbentuk gambar 

dan juga tanda tangan berbentuk gambar yang telah di scan? 
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3. Bagaimana agar transaksi yang dilakukan ke vendor bisa langsung di alokasikan 

ke order yang sudah diberikan customer & sisa dari alokasi barang tersebut 

langsung otomatis tersimpan di stok barang? 

I.4 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari penelitian sistem pengadaan barang ini, untuk menangani 

pemesanan yang dilakukan tidak memerlukan waktu lama, juga proses transaksi yang 

sudah di atur oleh sistem.  

Seperti aplikasi pengadaan barang lainnya, terdapat stok barang yang tercatat 

didalam database, data vendor yang memberikan barang, data vendor tersebut, 

aplikasi pengadaan barang yang sedang penulis buat pun terdapat hal – hal tersebut 

namun ada beberapa fitur tambahan sesuai kebutuhan user. 

I.5 Batasan Masalah 

Sistem pengadaan barang ini mempunyai suatu batasan, diantara lain : 

1. Sistem menangani order yang diberikan customer. 

2. Sistem menangani pemesanan barang ke vendor. 

3. Sistem mencatat data barang sementara dari list yang dikirim vendor. 

4. Sistem menangani penambahan harga yang akan diberikan kepada customer. 

I.6 Metodologi Penelitian 

Langkah – langkah dalam menyelesaikan Aplikasi Pengadaan Barang Onderdil 

Pesawat Terbang PT. Perisai Angkasa ini yaitu : 

1. Mencari referensi tentang procurement dari buku dan internet 

2. Wawancara dengan pihak PT. Perisai Angkasa. 

3. Menguraikan apa saja yang dibutuhkan PT. Perisai Angkasa. 

4. Pembuatan aplikasi menggunakan Visual Studio 2008. 

5. Mengimplimentasikan aplikasi yang sudah selesai di uji dan di dimplimentasikan 

semenarik mungkin. 
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I.7 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari enam bab. Setiap bab dari beberapa sub bab. Bab pertama 

merupakan bab pendahuluan yang dibagi ke beberapa sub bab. Adapun  bab yang 

dimaksud meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, 

metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan 

secara singkat setiap bab yang ada di dalam laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang 

digunakan dalam menyusun laporan untuk membangun Aplikasi Pengadaan Barang 

Berbasis Dekstop di PT. PERISAI ANGKASA. 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sistem yang sudah ada sebelumnya dan 

sistem yang akan dibuat, definisi use case, actor, activity diagram, class diagram dan 

sequence diagram. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan tentang perancangan sistem yang mencakup perancangan basis 

data dan pemodelan sistem dengan UML (Unified Modeling Language) dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi tentang implementasi hasil desain pada bab empat dan penyesuaian 

kebutuhan sistem agar sistem berjalan dengan optimal. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan laporan 
Tugas Akhir yang telah disusun. 


