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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi merupakan pengetahuan umum pada zaman globalisasi. Seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi di berbagai sektor telah mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari manusia. Beberapa sektor yang telah dipengaruhi oleh teknologi 

informasi berupa sektor bisnis, militer, ekonomi, kedokteran dan pendidikan. 

Berdasarkan penelitian dari Sama (2015) mengungkapkan bahwa tujuan dari 

meresapkannya penerapan teknologi informasi ke dalam berbagai bidang yaitu untuk 

meningkatkan berbagai kinerja pada sistem yang sedang digunakan. Perkembangan 

teknologi tersebut dapat meningkatkan efektifitas proses bisnis perusahaan dan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan dapat dicari suatu solusi yang tepat. 

Penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan masyarakat tentunya sangat 

banyak. Jika diuraikan menjadi masing-masing sektor seperti pada sektor pendidikan, 

jumlah penerapan teknologi informasinya tidaklah sedikit. Salah satu penerapan 

teknologi tersebut berupa penerapan teknologi pada aplikasi komputer yang dapat 

menunjang kelengkapan data gudang dan meringankan pekerjaan karyawan. Menurut 

Nawang, Kurniawati, & Duta (2017), sistem inventory merupakan suatu sistem 

pengelolahan persediaan stok barang yang meliputi beberapa fungsi seperti 

pengelolahan data, pencarian data, pencatatan alur masuk dan keluar barang serta 

pelaporan data barang pada saat dibutuhkan. Manfaat yang didapatkan jika sistem 

inventory diimplementasikan yaitu informasi yang akan didapatkan akan menjadi 
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akurat karena dibuatnya suatu catatan terhadap proses keluar masuknya barang dengan 

tepat sehingga efektivitas kerja juga akan meningkat. 

Universitas Internasional Batam merupakan universitas yang berlokasi di 

Batam, Kepulauan Riau diantara berbagai universitas yang ada di Indonesia. Di 

dalamnya terdapat juga berbagai biro yang berfungsi menunjang operasional 

universitas. Salah satu biro yang memiliki masalah sistem pencatatan stok adalah biro 

BAUK. Masalah yang sedang dihadapi oleh biro BAUK merupakan proses 

penyimpanan data stok barang dan request barang sehari-hari masih dilakukan secara 

manual dengan melakukan pemasukan data pada perangkat lunak aplikasi lembar kerja 

(spreadsheet) secara manual sehingga hal tersebut membebankan proses kerja sehari-

hari pada biro BAUK. Masalah lain yang timbul yaitu penyimpanan catatan stok barang 

dan request barang dalam bentuk file spreadsheet sehingga waktu yang dibutuhkan 

dalam proses pencarian data dan analisa data lama dan repot untuk dilakukan sehingga 

akan menurunkan ketepatan informasi yang disajikan sehingga dapat meningkatkan 

potensi kesalahan yang dapat menghambat kinerja biro. Dengan masalah yang sedang 

dihadapi, maka adanya suatu aplikasi inventory yang memiliki fungsi untuk mencatat 

request barang harian dan mencatat status stok barang pada universitas akan 

berdampak positif dalam meningkatkan kinerja biro BAUK pada Universitas 

Internasional Batam. 

Penerapan suatu aplikasi inventory dinilai akan memberikan suatu solusi 

terhadap masalah penyimpanan data request barang yang sebelumnya masih 

menggunakan sistem manual dan dapat mengurangi pekerjaan yang dibutuhkan serta 

dapat meningkatkan akurasi dari informasi yang akan dihasilkan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis memutuskan untuk 

merancang suatu aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh biro BAUK yang diberi judul “PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI SISTEM INVENTORY ALAT TULIS KANTOR PADA BIRO 

BAUK UIB BERBASIS WEB DENGAN METODE SDLC”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan beberapa permasalahan yang telah dirumuskan oleh 

penulis berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan:  

1. Bagaimana perancangan sistem inventory alat tulis kantor pada biro BAUK

UIB berbasis web dengan metode SDLC?

2. Bagaimana implementasi sistem inventory alat tulis kantor pada biro BAUK

UIB berbasis web dengan metode SDLC?

3. Bagaimana mengembangkan aplikasi yang bersifat user-friendly?

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian yang jelas dalam perancangan sistem akan 

membuat penulis menjadi fokus dan menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dari tujuan sebenarnya dalam memberikan solusi terhadap masalah 

yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian 

sebagai berikut:  
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1. Untuk memperluas wawasan penulis dalam perancangan sistem inventory alat 

tulis kantor berbasis web. 

2. Untuk melakukan perancangan dan implementasi sistem inventory alat tulis 

kantor pada biro BAUK UIB berbasis web dengan metode SDLC.  

3. Untuk menyelesaikan proyek mata kuliah skripsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa manfaat dari proyek ini: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan merancang 

aplikasi website yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta 

sebagai salah satu syarat kelulusan Strata (S-1). 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meringankan kerja karyawan 

dengan mendigitalisasi data yang didapatkan menjadi sebuah informasi yang 

berguna sehingga perusahaan dapat melihat adanya peningkatan dari efisiensi 

dan efektivitas perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan 

masalah sebagai dasar dari permasalahan, batasan masalah mengenai ruang lingkup 

penelitian, tujuan projek untuk memberikan suatu arah penelitian, luaran projek untuk 

menjelaskan hasil akhir yang didapatkan dari proyek dan manfaat proyek berisi 

manfaat yang didapatkan serta rincian sistematika penulisan laporan secara singkat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menguraikan tinjuan pustaka yang memuat hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lain yang digunakan pada penelitian ini dan landasan teori yang 

berfungsi sebagai refrensi teori yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan alur penelitian yang berisi proses perancangan 

sistem dari awal hingga akhir, analisis sistem yang berisi analisa terhadap sistem yang 

sedang berjalan, strategi pemecahan masalah dan analisa kebutuhan sistem serta 

perancangan sistem. 

BAB IV   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini menguraikan hasil implementasi pada aplikasi yang telah 

dirancang menggunakan screen capture dari aplikasi dan penjelasan fungsi dari sistem 

yang dirancang serta pengujian aplikasi yang berfungsi untuk menghindari terjadinya 

kesalahan pada sistem. 
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BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian perancangan 

sistem inventory berbasis web dan saran dari penulis untuk peneliti kedepannya 

mengenai arah perkembangan sistem. 
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