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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 Latar belakang 

Semakin meningkan pengguna teknologi sekuritas maka di pasaran banyak 

sekali dapat kita temukan, jika ingin memiliki fasilitas ini perlu diketahui 

komponen apa saja yang diperlukan serta kualitas yang sesuai kebutuhan juga 

harus jelas. Ada beberapa perusahaan yang menyediakan peralatan sekuritas di 

Batam dan salah satu diantaranya, PT. Asia Panelindo Elektrika. PT. Asia 

Panelindo Elektrika merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

distributor dan instalasi CCTV, LED sign board serta menyediakan jasa service 

baik untuk CCTV ataupun lampu LED.  

Kemudian jumlah produk di PT. Asia Panelindo Elektrika cukup banyak 

akan tetapi Kondisi management inventory dalam mendatakan penyimpanan stock 

atau barang kurang baik. Dimana sering sekali salah mendatakan jumlah barang 

dengan cara tulis manual dengan tangan, cara manual ini masih diterapkan karena 

program yang digunakan sering unable to run karena sering terjadi error pada 

startup seperti pada gambar 1.1. oleh karena itu dengan tujuan memperbaiki dan 

mengurangi masalah pendataan stock gudangan, maka dibuatlah program 

inventory dengan sistem barcode. Perangcangan program ini dibuat dengan 

Microsoft Visual Studio yang menggunakan bahasa Visual Basic sebagai bahasa 

pemogram.  

Program yang dirancang ini mampu menyediakan sistem stock dan laporan 

stock dalam bentuk Ms. Excel yang akan memudahkan penggunanya dalam 

memonitoring jumlah stock yang ada. Program inventory ini dapat mengenerate
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barcode untuk setiap barang serta dapat scan barcode pada inventory sehingga 

hanya scan barcode dapat mengetahui jumlah barang serta mengubah jumlah 

barang karena bertambah ataupun berkurangnya barang tersebut. 

 

Gambar 1.1 Tampilan Program Yang Error 

Sumber: Data Primer (2019) 

 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka untuk Rumusan Masalah 

proyek terdapat beberapa poin, dimana yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana merancang program yang dapat terhubung dengan  barcode 

scanner serta dapat scan barcode pada stock gudang. 

2. Bagaimana merancang program menggunakan database Ms. Office Acces 

yang dapat memperbaiki pendataan stock di PT. Asia Panelindo Elektrika. 

3. Bagaimana Program yang dirancang dapat menampilkan laporan stock 

gundang PT. Asia Panelindo Elektrika dalam bentuk Ms. Excel. 

 Batasan masalah 

Terdapat beberapa Batasan Masalah untuk proyek yang dirancang adalah 

sebagai berikut: 
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1. Database yang digunakan program ini tersimpan dalam bentuk Ms. Office 

Access 2017 dan hanya dapat diubah secara manual. 

2. Barcode 1 demensi atau linear code yang dapat digunakan program. 

3. Log Record (perekam aktifitas) program dan laporan stock dalam bentuk 

Ms. Excel 

 Tujuan proyek 

Tujuan yang ingin dicapai project ini adalah 

1. Merancang program yang mencatat stock gudang menggunakan bahasa 

pemograman Visual Basic yang ditambahkan fitur barcode. 

2. Program yang dirancang dengan database mampu mempersingkat waktu 

dan mengurangi kesalahan pada saat mencatat stock gudang. 

3. Program akan dihubungkan dengan Ms. Excel melalui koding yang 

memanggil tempat untuk menyimpan laporan dalam Ms. Excel tersebut. 

 Luaran proyek 

Luaran dari proyek ini yaitu dalam upaya untuk meningkatkan sistem 

aktifitas gudang dengan metode barcode di PT. Asia Panelindo Elektrika. 

 Manfaat proyek 

Setelah proyek diimplementasikan, maka manfaat yang didapatkan berupa 

memenuhi kebutuhan aktifitas dan monitoring stock pada gudang PT. Asia 

Panelindo Elektrika. 

 Sistematika pembahasan 

Dalam menyusun laporan ini penulis akan menyusun laporan secara 

sistematis supaya pembaca mudah memahami laporan ini. Adapun penyusunan 

sistematika yang disusun seperti berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari bagian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab kedua membahas tentang ilmu dasar atau teori dasar yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ketiga ini akan membahas mengenai profile-profile perusahaan 

tempat kerja praktek. Profile tersebut berupa sejarah perusahaan, lokasi 

perusahaan dan produk yang ditawarkan perusahaan. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Dalam bab keempat ini menjelaskan beberapa poin tentang pembuatan 

program dimana akan menjelaskan langkah pembuatan program, langkah 

kerja program dan menjelaskan bagian-bagian program. 

BAB  V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab kelima ini akan mengurai analisa dan pembahasan mengenai 

perancangan yang telah dilakukan pada program. 

BAB  VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab keenam ini akan membahas hasil dari implementasi program 

pada sistem sebelumnya. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ketujuh yang terakhir ini memberikan kesimpulan dan saran 

untuk program yang dirancang. 
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