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BAB I 

PENDAHULUAN 
 Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian tugas akhir, metode pelaksanaan tugas akhir, 

sistematika penulisan tugas akhir, dan company profile. 

1.1. Latar Belakang 

Implementasi sistem informasi untuk perusahaan pada era digital sekarang 

ini sangatlah diperlukan. Kebutuhan perusahaan dalam memproses 

informasi secara cepat, tepat, dan akurat membuat perusahaan mencoba 

untuk mengiplementasikan system informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, sehingga segala macam yang perusahaan lakukan akan efektif, 

memiliki efisiensi yang tinggi, dan mampu bersaing lebih maksimal dengan 

perusahaan lainnya.  

Dengan adanya dukungan sistem informasi yang baik, perusahaan akan 

memperoleh informasi yang diinginkan secara akurat. Pelaporan yang tersaji 

yang tersedia setiap saat dan dapat diakses akan membatu keputusan-

keputusan yang akan dibuat oleh pemilik perusahaan. 

UD. Citra Sarana Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pendistribusian meubel merk Minnoti. Perusahaan ini belum 

mengimplementasikan system informasi dalam perusahaannya. Segala 

macam aktifitas perusahaan masih dilakukan secara manual. Dengan 

aplikasi inventory management semua permasalahan dari perusahaan akan 

terjawab, dari pengadaan, penjualan, stok, perakitan, display, retur, dan 

pelaporan. Stok yang pada mulanya harus dihitung secara manual, akan 
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ditangani secara otomatis oleh aplikasi sesuai dengan barang yang keluar 

dan barang yang masuk.  

1.2. Rumusan Masalah 

" Apakah dengan aplikasi Inventory Management, efisiensi dalam 

pengecekan sisa stok dan pemerolehan laporan dari UD. Citra Sarana 

Abadi dapat meningkat? 

" Bagaimana rancang bangun sistem informasi Inventory Management 

pada UD. Citra Sarana Abadi? 

1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan dari segi pelaksanaan, batasan masalah pada aplikasi desktop 

sistem informasi pada UD. Citra Sarana Abadi yaitu 

" Inventory Management, meliputi :  

o Pembelian 

o Penjualan 

o Stok 

o Perakitan 

" Laporan : 

o Cash Flow 

o Laporan penjualan 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Dengan mengimplementasikan sistem informasi pada UD. Citra Sarana 

Abadi, efisiensi proses bisnis akan meningkat dalam pengecekan sisa stok 

yang pada awalnya secara manual kemudian menjadi otomatis dan 

pemerolehan laporan (Cash flow dan laporan penjualan) yang pada awalnya 
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harus melakukan pemasukan data kedalam excel sekarang langsung diolah 

oleh aplikasi. 

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Dengan pengimplementasian pada UD. Citra Sarana Abadi, kinerja dari 

perusahaan akan menjadi lebih efisien dalam perhitungan stok, dan 

meningkatkan profit dari perusahaan dengan tidak mengeluarkan cost untuk 

pengerjaan laporan keuangan.  

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

Gambar 1.1 Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan urutan metodologi penelitian tugas akhir :  

1. Client Meeting 

Client Meeting berguna untuk mengetahui kebutuhan dari klien. 

Mengetahui masalah yang kemudian memberikan solusi pada 

perusahaan klien. 
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2. Design Analysis 

Design Analysis dilakukan perancangan design dan analisis dari sistem 

sehingga memudahkan user untuk menggunakannya. 

3. Development 

Fase ini merupakan proses pembuatan aplikasi Inventory Management. 

4. Troubleshoot 

Troubleshoot merupakan tahapan dimana proses mencari bug ataupun 

error yang ada didalam aplikasi sebelum diimplementasikan dikomputer 

klien. Jika ditemukan bug atau error, dan akan langsung menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

5. Program Implementation 

Program implementation merupakan pengimplementasian atau installasi 

aplikasi pada perusahaan klien.  

6. Training 

Training merupakan fase dimana proses mengajarkan user dari 

perusahaan yang akan mengoperasikan aplikasi. 

7. Maintenance 

Maintenance merupakan fasilitas tambahan dari aplikasi, dimana klien 

mendapatkan 10(sepuluh) kali revisi kecil yang melibatkan perubahan 

User Interface dan Report, dan 2(dua) kali revisi besar yang melibatkan 

perubahan Business Logic pada perusahaan. 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Secara garis besar, proposal ini terdiri dari 2bab dan beberapa lampiran. 

Adapun sub-bab didalam setiap bab.  
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BAB 1 - PENDAHULUAN  

Berisi penjelasan singkat mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, 

Ruang Lingkup, Tujuan penelitian Tugas Akhir, Manfaat Penelitian Tugas 

Akhir, Metodologi penelitian Tugas Akhir, Sistematika Penulisan Tugas 

Akhir, dan Company Profile.  

BAB 2 - LANDASAN TEORI 

Landasan teori digunakan untuk menguraikan pengertian dari konsep-

konsep penting yang dibutuhkan dalam proyek ini. 

BAB 3 - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang analisi kebutuhan sistem informasi dan rancang bangun dari 

aplikasi yang akan diimplementasikan. 

BAB 4 - IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Digunakan untuk pencatatan detail implementasi aplikasi dan pengujian 

performa aplikasi yang diimplementasikan. 

BAB 5 - KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran terkait penulisan dan pelaksanaan tugas akhir. 

1.8. Company Profile 

Provisor merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konsultasi dan 

perancangan aplikasi. Provisor akan memberikan masukan yang terbaik 

untuk kinerja dari perusahaan, terutama untuk perusahaan dagang. Provisor 

sendiri memiliki aplikasi Inventory Management yang dikembangkan oleh 

ahli-ahli teknologi informasi dan pengembangannya terus dikembangkan 

sehingga memberikan kinerja yang maksimal pada setiap setiap usaha yang 
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menggunakannya. Disamping itu Provisor juga dapat membuat Custom 

Application yang dikhususkan untuk beberapa tipe usaha. 

Adanya sistem informasi dalam suatu perusahaan membuat kinerja dan 

efisiensi dari perusahaan tersebut meningkat. Kecepatan dan ketepatan 

dalam pemerolehan informasi membuat perusahaan dapat lebih mudah 

mengembangkan sayap dari usahanya. 

 

  




