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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era komputerisasi seperti saat ini, kebutuhan informasi yang cepat, tepat 

dan akurat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan baik kecil 

maupun besar hingga setiap unit Bagian di dalamnya harus melakukan perubahaan 

untuk TI guna menunjang kegiatan perusahaan ataupun setiap unit Bagian di 

dalamnya, seperti komputerisasi terhadap sistem perusahaanya. Salah satu contoh 

unit Bagian yang sangat memerlukannya sistem komputerisasi yang handal adalah 

unit Bagian Logistik. Banyak kalangan yang memandang sebelah mata terhadap 

sistem persediaan, padahal seharusnya sistem persediaan menjadi hal yang sangat 

penting dari setiap perusahaan agar proses kerja yang terjadi berjalan dengan 

semestinya. 

Bagian Logistik PT.LEN Industri Persero merupakan unit Bagian yang 

bergerak dibidang Logistik barang haruslah pandai mengatur strategi perlengkapan 

untuk seluruh unit di PT.LEN Industri. Bagian Logistik memiliki beberapa tugas 

utama yang diantaranya adalah pendataan DPB(DPB), pendistribusian barang, 

melayani pengajuan barang dan pembuatan laporan. Ada beberapa kesulitan yang 

sering terjadi yaitu sulitnya melakukan pendataan DPB, karena sistem yang ada 

sekarang kurang membantu Bagian Logistik dalam mengelompokan DPB yang 

masuk ke Bagian Logistik. Setelah DPB selesai diajukan maka perlu adanya 

informasi mengenai status pemesanan, yang terkadang menjadi masalah dalam tiap 

permintaan barang yang diminta oleh user ke Bagian Logistik, karena Bagian 

Logistik perlu terlebih dahulu mensortir barang yang perlu diutamakan untuk dapat 

dipenuhi dari permintaan user,namun karena Bagian Logistik menerima DPB yang 

sangat banyak dari tiap Bagian yang ada di PT.LEN Industri ini, sehingga Bagian 

Logistik pun terkadang mengalami kendala dalam menentukan apakah DPB 

permintaan user tersebut di accept/reject oleh Bagian Logistik dan Keuangan. 
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Masalah lain muncul pada saat distribusi barang ke pada setiap unit  Bagian 

di PT.LEN Industri Persero. Proses yang ada pada saat ini, setiap barang yang akan 

didistribusikan kepada setiap unit tidak didasari dengan data permintaan,maka hal 

tersebut menjadi salah satu penyebab dari masalah distribusi. Sehingga menyulitkan 

karyawan mencari barang yang tidak tepat sasaran dan terkadang kurang efisiensi 

dalam proses pendistribusian barang kepada setiap unit/divisi. 

Kemudian kesulitan berikutnya yang sering terjadi di Bagian Logistik, ada 

pada permasalahan pengolahan data barang dan pendistribusian yang masih dikelola 

dengan kurang baik. Hal tersebut membuat masalah tersendiri untuk Bagian Logistik 

PT.LEN Industri. Karyawan yang melakukan tugas pengolahan data barang, data 

pendistribusian sering kali kesulitan mencari data yang diinginkan karena lupa 

tercatat atau hilang data. Pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh kepala Bagian Logistik dan kepala Unit Bagian lainnya, sehingga 

karyawan harus mengerjakan ulang dari laporan yang sudah disiapkan oleh sistem. 

Oleh sebab itu perlu adanya sistem aplikasi guna membantu masalah-masalah yang 

sering kali muncul di Bagian Logistik PT.LEN Industri. Maka judul tugas akhir yang 

akan diangkat adalah “PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN DAFTAR 

PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI BARANG ATK (Studi Kasus : PT. LEN 

INDUSTRI Persero )” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada Latar Belakang sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mempermudah pendataan DPB(Daftar Permintaan Barang) yang 

diminta oleh user dan  mempermudah user dalam mengetahui status barang 

yang telah diminta ke Bagian Logistik? 

2. Bagaimana meningkatkan efisiensi pengolahan DPB dan pendistribusian 

barang yang didasari data DPB? 

3. Bagaimana meningkatkan pencatatan pengolahan data barang, pendistribusian 

agar lebih terorganisir dan mempermudah pembuatan laporan? 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Dengan kondisi yang ada saat ini, maka maksud dari peneletian ini adalah 

untuk mengembangkan Sistem Informasi Inventory Barang pada Bagian Logistik di 

PT.LEN Industri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi yang memungkinkan mempermudah pendataan 

permintaan barang yang masuk dan dpaat membantu user mengetahui status 

DPB(Daftar Permintaan Barang) dan membantu user mengetahui status 

barang yang dipesan ke Bagian Logistik. 

2. Membangun sistem informasi yang memungkinkan meningkatnya efisiensi 

pengolahan DPB dan pendistribusian barang dengan didasari data 

permohonan yang lengkap. 

3. Membangun sistem informasi yang memungkinkan meningkatnya pencatatan 

pengolahan data barang, pendistribusian agar lebih terorganisir dan 

mempermudah pembuatan laporan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Tanpa mengurangi inti permasalahan, maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut:  

1. Aplikasi Sistem Informasi Inventory Barang ATK di PT.LEN  Industri ini 

berbasis web dan penambahan data barang hanya dapat dilakukan melalui 

sistem berbasis web ini. 

2. Jenis persedian dan pendistribusian hanya meliputi data ATK (alat tulis 

kantor) dan pemberitahuan status hanya melalui media e-mail. 

3. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP   

sebagai pemrograman dan MySQL sebagai database. 

 

1.5 Metode Penelitian & Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodologi yang digunakan dalam laporan ini adalah metode Kualitatif yaitu 

metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-
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orang atau kelompok yang dapat diamati. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1. Interview 

Interview yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang berkaitan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

 

2. Observasi 

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan proses yang terjadi di lapangan. 

 

3. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka yaitu suatu metode penulisan dengan melakukan 

pengambilan data guna mendapatkan teori dengan membaca buku-buku 

atau sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini. 

 

Dalam menerapkan konsep yang sedang dikembangkan, yaitu Sistem 

Informasi Inventory Barang Pada Bagian Logistik, metode yang tepat untuk 

menghasilkan sistem aplikasi yang dapat bekerja secara optimal yaitu menggunakan 

metode waterfall. Alasan memakai metode ini adalah karena metode waterfall 

mempunyai tahapan pengembangan sistem yang terstruktur. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggunakan metode 

waterfall adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Sistem 

Analisis merupakan tahap analisa terhadap hal-hal yang diperlukan dalam 

pembangunan perangkat lunak. 

2. Perancangan (design) 
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Perancangan merupakan tahap penerjemahan dari keperluan data atau 

penggambaran perangkat lunak yang akan dibangun. 

3. Percobaan (testing), pada tahap ini melakukan pengujian atas sistem yang 

telah di buat agar dapat diketahui apabila ada kerusakan pada program 

yang telah dibuat. 

4. Implementasi (implementation) 

Setelah program selesai dibuat, maka tahap berikutnya adalah 

implementasi program yang sudah selsai, dan dapat mengalami perubahan 

sesuai permintaan user. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini terbagi 

dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut : 

Bab satu yaitu Pendahuluan, Membahas mengenai latar belakang masalah tugas 

akhir, rumusan masalah tugas akhir, maksud dan tujuan tugas akhir, batasan masalah 

tugas akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab dua yaitu Landasan Teori, berisi uraian tentang teori-teori yang mendukung 

dalam mengerjakan tugas akhir. 

Bab tiga yaitu Analisis Sistem, pada bab ini berisi bahasan tentang analisis sistem 

dan pengolahan data disertai dengan deskripsi mengenai proses-proses yang ada 

dalam sistem tersebut melalui Usecase, sekenarion Usecase, Class Diagram tahap 

analisis, serta Sequence Diagram yang di gunakan. 

Bab empat yaitu Perancangan Sistem, Bab ini membahas tentang Class Diagram, 

rancangan Databased, serta menampilkan rancangan antarmukan yang akan 

dibangun. 

Bab lima yaitu Implementasi Sistem, bab ini akan membahas mengenai lingkungan 

implementasi, pengujian aplikasi, dan tampilan antar muka aplikasi. 

Bab enam yaitu Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhir.  


