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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Toko Limindo Ponsel merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan 

handphone, accessories dan service ponsel. Toko Limindo Ponsel didirikan oleh 

Bapak Hartono sejak 2014 dan beralamat di AVAVA Mall, Jodoh. Produk yang 

dijual sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan juga merupakan produk tren saat ini. 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung, penulis 

mengetahui bahwa dalam proses bisnis Limindo Ponsel sehari-hari mengalami 

permasalahan terutama pada pencatatan persediaan barang, transaksi pembelian dan 

penjualan, klaim garansi serta pelayanan servise ponsel yang dilakukan. Saat 

melakukan analisa pada data barang yang sudah terjual ke pelanggan dan data barang 

yang dibeli dari supplier, ternyata penyimpanan data tidak dilakukan dengan benar 

karena data-data tersebut hanya dicatat di dalam sebuah buku tetapi terkadang 

pemilik toko dan karyawan lupa untuk membuat catatan atas transaksi yang 

dilakukan. Catatan tersebut juga kurang rinci sehingga pemilik toko tidak dapat 

mengetahui secara rinci atas transaksi yang dilakukan, jumlah ketersediaan barang, 

barang yang sudah diklaim garansinya dan juga data pelanggan yang melakukan 

servise ponsel. Selain itu, apabila catatan tersebut hilang maka akan menimbulkan 

kerugian bagi pemilik toko baik dalam klaim garansi, ataupun tidak mengetahui jika 

ada barang yang hilang.  

Perkembangan bisnis semestinya berbanding lurus dengan perkembangan 

teknologi yang sedang terjadi pada jaman sekarang. Dengan teknologi yang semakin 

maju maka dapat mempermudah bisnis dalam berbagai hal, seperti dalam sistem 

pencatatan persediaan barang, penjualan dan pembelian dan lain-lain. 

Agar toko Limindo Ponsel dapat mengelola transaksi lebih efektif dan efisien, 

maka harus dimiliki dan dapat membantu bisnis dan terintegrasi satu sama lain, maka 

dapat mendukung proses jual dan beli yang telah  dilakukan dengan tepat dan cepat. 

Microsoft Office Excel merupakan salah satu solusi yang tepat bagi Limindo Ponsel.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tugas akhir 

pada objek toko Limindo Ponsel dengan membuatkan pencatatan persedian stok, 

penjualan dan pembelian menggunakan Microsoft Office Excel sehingga penelitian 

ini diberi judul “Perancangan dan Penerapan Sistem Persediaan Barang pada 

Limindo Ponsel” 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Limindo Ponsel, ditemukan 

usaha tersebut masih menggunakan sistem persediaan stok manual sehingga penulis 

ingin menerapkan sistem persediaan stok dengan menggunakan bantuan Microsoft 

Office Excel yang lebih terstruktur dan terukur sehingga strategi dan evaluasi dapat 

dilakukan dengan baik oleh pemilik Limindo ponsel. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan dari kerja praktek yang dilakukan di Limindo ponsel yaitu 

menyediakan sistem persediaan stok yang lebih terstruktur dan terukur, kemudian 

mempermudah pemilik Limindo ponsel dan karyawannya dalam hal pencatatan 

persediaan stok, mengerti akan metode akuntansi FIFO LIFO, dan analisis inventory 

data yang biasanya dilakukan secara manual. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Yang menjadi luaran proyek dalam pembuatan laporan kerja praktek tersebut 

yaitu: 

1. Merancang sebuah sistem pencatat persediaan barang bagi Limindo 

Ponsel untuk menghindari adanya human error dan kelupaan dalam 

melakukan pencatatan transaksi secara manual. 

2. Merancang sebuah sistem untuk mengizinkan pemilik Limindo Ponsel 

untuk mengetahui re-order point yang dapat membantu dalam 

menghindari pembelian yang berlebihan pada stok produk yang masih 

available. 

Morris, Perancangan dan Penerapan Sistem Persediaan Barang pada Limindo Ponsel 
UIB Repository©2020 



3 
 

 
  Universitas Internasional Batam 

 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan praktek di atas, maka dapat 

diketahui bahwa manfaat yang diharapkan dari kerja praktek tersebut adalah 

a. Bagi Pemilik Limindo Ponsel 

Pemilik Limindo ponsel dapat mengetahui secara rinci arus keluar 

masuknya stock dan informasi mengenai saat yang tepat untuk melakukan 

re-order produk yang akan segera habis. Selain itu juga dapat mengetahui 

barang yang sudah diklaim garansi oleh pembeli. Dengan begitu juga 

pemilik dapat berfokus kepada hal yang lebih bermakna contohnya 

pemasaran handphone, kinerja kerja karyawan dan lain-lain. 

b. Bagi Karyawan 

Karyawan dapat bekerja dengan lancar dengan cara mengoperasikan 

Microsoft Office Excel setiap hari dalam membuat arus masuk keluarnya 

stok, sehingga mempunyai waktu untuk fokus dalam pemasaran barang 

dengan tujuan meningkatkan penghasilan toko. 

c. Bagi Akademis 

Mahasiswa dapat mengerti secara garis besar tentang bagaimana 

pengoperasian arus keluar masuknya stok barang dan perhitungan reoder 

point yang dapat diimplementasikan pada dunia kerjanya mahasiswa 

nanti. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Tujuan dari sistematika pembahasan ini digunakan untuk menjelaskan 

pembahasan setiap bab secara menyeluruh dan menjelaskan secara garis besar yang 

akan diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab 1 (satu) menjelaskan mengenai latar belakang masalah UMKM 

yang digunakan untuk melakukan penelitian, menjelaskan mengenai ruang 
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lingkup yang terjadi dalam suatu UMKM , tujuan dalam penelitian yang 

dilakukan, iuaran proyek dari dari penelitian yang dilakukan serta akan 

menjelaskan mengenai sistematika 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 (dua) menjelaskan mengenai teori, penjelasan artikel dari para 

usaha, dan informasi kutipan pebisnis UMKM lainnya yang dapat 

digunakan sebagai referensi dasar untuk pelaksanaan kerja praktek. 

BAB III  GAMBARAN UMUM UMKM 

Pada bab 3 (tiga) menjelaskan mengenai informasi dari identitas UMKM 

seperti tempat kerja, sejarah, kapasitas usaha, serta struktur organisasi 

UMKM. Meninjau juga aktivitas kegiataan UMKM dan sistem yang 

digunakan UMKM. 

BAB IV  METODOLOGI 

Pada bab 4 (empat) menjelaskan rancangan suatu penelitian, tahapan-

tahapan yang dilakukan pada UMKM Limindo Ponsel, cara pengumpulan 

data, dan perancangan metode untuk pelaksanaan untuk menyelesaikan 

permasalahan serta mencapai hasil jawaban yang memuaskan dalam 

penelitian. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bab 5 (lima) menjabarkan kondisi sebelum proses rancangan, pada 

saat proses rancangan, dan perancangan serta pengumpulan data dan 

analisis data yang telah diteliti. Perancangan yang telah direncanakan akan 

diberikan tabel-tabel untuk membantu penyajian dalam laporan secara 

jelas. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Pada bab 6 (enam) menjelaskan mengenai proses implementasi hasil 

rancangan penulis di UMKM Limindo Ponsel, hal-hal yang lumrah terjadi 

selama pelaksaan kerja serta perubahan-perubahan dan hasil evaluasi dari 

pihak UMKM Limindo Ponsel. 
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BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab 7 (tujuh) menjelaskan kesimpulan dari seluruh bab-bab yang 

dijelaskan diatas, rangkuman laporan singkat yang menjelaskan mengenai 

judul yang dipilih dan saran dari penulis yang diberikan menyangkut 

dengan hal-hal yang dirasakan selama 
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