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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persediaan merupakan suatu aset yang penting di dalam perusahaan. Persediaan 

memungkinkan kita untuk menunjang, hingga melakukan proses bisnis perusahaan. 

Persediaan sendiri merupakan suatu aset yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, 

bagaimana memanfaatkan nilai barang tersebut secara optimal, serta mengetahui 

keberadaan dan kondisi dari persediaan tersebut [1]. 

Persediaan merupakan aset penting yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik 

dalam mewujudkan tujuannya. Pengelolaan persediaan sendiri memerlukan perencanaan, 

pengelolaan, dan pengawasan yang baik agar tidak terjadi kekurangan persediaan ataupun 

kesalahan dalam pencatatan jumlah persediaan. Persediaan juga sangat rentan terhadap 

kerusakan maupun pencurian [2].  

Pada tugas akhir ini, persediaan yang digunakan adalah persediaan akan bisnis 

atau perusahaan rental, khususnya rental sound system dan lighting. Persediaan tersebut 

meliputi seluruh peralatan sound system dan lighting. Bagi rental sound system dan 

lighting, persediaan merupakan suatu kunci yang menentukan bisnis rental itu dapat 

berjalan atau tidak, hal ini dikarenakan oleh persediaan tersebut merupakan barang-

barang atau peralatan yang dirental, dan kondisi persediaan berpengaruh di dalam proses 

penyewaan. 

Sistem rekomendasi merupakan suatu sistem yang digunakan dengan tujuan untuk 

membantu menunjang keputusan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Sistem rekomendasi saat ini sudah sangat 

berkembang dan digunakan dalam banyak aplikasi baik itu aplikasi untuk perusahaan 

maupun untuk perorangan. Sistem rekomendasi dapat banyak membantu pengguna 

aplikasi dalam memilih kebutuhan berdasarkan pereferensi pengguna tersebut [3]. Sistem 

rekomendasi pada tugas akhir ini diterapkan dengan tujuan untuk memberikan bantuan 

akan pengambilan keputusan dalam rangka menanggapi permintaan penyewaan dalam 

bentuk penawaran pada rental sound system dan lighting. 

Penyewaan merupakan aktifitas peminjaman dengan ketentuan dan kurung waktu 

tertentu. Penyewaan adalah suatu kesepakatan atau persetujuan di mana pihak yang satu 

menyanggupkan dirinya untuk menyewakan lapangan kepada pihak lain, agar pihak ini 
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dapat menikmatinya dalam jangka waktu tertentu pula, yang mana pihak yang belakang 

ini sanggup membayarnya [4]. 

Bisnis penyewaan merupakan salah satu kategori bisnis yang paling banyak di 

Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 [5], banyaknya Usaha Mikro 

Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) menurut jenis kegiatan usaha, kategori 

aktifitas penyewaan adalah sebanyak 178.322, sedangkan untuk keseluruhan bidang 

usaha adalah 311.577.  

 Dalam bisnis penyewaan, pencatatan merupakan hal yang sangat penting. Mulai 

dari persediaan yang dimiliki, hingga penjadwalan yang telah dilakukan, hal tersebut 

sebaiknya dicatat. Tidak adanya pencatatan mengenai informasi jumlah dan status 

persedian akan menyebabkan ketersediaan informasi mengenai jumlah persediaan barang 

masih tidak akurat melainkan atas dasar perkiraan. Hal ini mengakibatkan pengendalian 

intenal terkait menjaga kekayaan organisasi kurang efektif sehingga persediaan rawan 

hilang atau dicuri [6]. 

Pencatatan secara manual pada umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi, di 

mana data tersebut lebih mudah berisiko untuk hilang ataupun dihapus dan diganti isinya. 

Dari data yang telah diperoleh BPS [5], dari sebanyak 178.322 bisnis penyewaan, hanya 

sebanyak 20.807 yang telah menggunakan komputer, sedangkan sisanya sebesar 157.515 

tidak. Penggunaan buku dan papan atau whiteboard sebagai catatan informasi dan jadwal 

penyewaan sendiri akan sangat berisiko. Apabila buku dan papan whiteboard tersebut 

hilang atau dihapus orang, maka informasi tentang penyewaan akan berantakan karna 

belum adanya media database [7]. 

Tugas akhir ini mengambil konteks U-PRO Sound & Lighting yang merupakan 

rental sound system dan lighting yang tergolong cukup besar di daerah BSD. Rental ini 

belum memiliki sistem pencatatan dan penyewaan khususnya pada pengelolaan 

persediaan dan penjadwalan yang terstruktur dengan baik. Hal ini menyebabkan adanya 

kejadian-kejadian seperti barang hilang atau tertinggal, serta sulitnya melakukan 

penjadwalan untuk menentukan apakah persediaan cukup atau tidak. (TAW8). Selain itu, 

proses perancangan penawaran atau quotation yang mengharuskan pemilik untuk 

mencari dan membuka penawaran serupa sebelumnya untuk dijadikan patokan (TAW8). 

Hal ini menyebabkan munculnya kebutuhan akan suatu sistem penyewaan secara 

menyeluruh, termasuk sistem persediaan, yang tidak hanya mengontrol setiap persediaan-

persediaan rental yang ada, namun juga terintegrasi dengan sistem penjadwalan, serta 

sistem rekomendasi dengan tujuan untuk menunjang proses perancangan penawaran 

dalam bentuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, tugas akhir ini akan melakukan 
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perancangan dan pengembangan sistem persediaan, rekomendasi, dan penyewaan sound 

system dan lighting pada U-PRO Sound & Lighting. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, berikut merupakan rumusan masalah dari 

tugas akhir ini: 

1) Bagaimana cara merancang suatu sistem persediaan, rekomendasi dan penyewaan 

yang menyeluruh untuk menunjang proses bisnis perusahaan? 

2) Bagaimana cara merancang suatu sistem persediaan yang terintegrasi dengan 

sistem penyewaan pada rental sound system dan lighting? 

3) Bagaimana cara merancang suatu sistem rekomendasi yang membantu dalam 

rangka menanggapi permintaan penyewaan dalam bentuk penawaran pada rental 

sound system dan lighting? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Adapun sistem ini memiliki batasan-batasan masalah yaitu: 

1) Sistem yang dirancang merupakan sistem persediaan, rekomendasi, dan 

penyewaan sound system dan lighting. 

2) Sistem persediaan, rekomendasi, dan penyewaan pada keseluruhannya memiliki 

tiga jenis user yaitu calon customer, owner atau tangan kanan, dan PIC gudang. 

3) Status setiap item persediaan harus selalu dicatat oleh PIC gudang sebagai 

penanggung jawab terbesar akan setiap item persediaan dari inventory yang ada. 

4) Sistem persediaan meliputi peralatan sound system dan lighting, serta kondisinya 

per item masing-masing (TAW11). 

5) Sistem rekomendasi meliputi rekomendasi persediaan apa yang dapat digunakan 

pada suatu event berdasarkan kriteria dari event tersebut dengan melihat event-

event sebelumnya yang telah dijalani. 

6) Sistem rekomendasi dirancang menggunakan metode Case-based reasoning 

dengan rumus Similarity. 

7) Kriteria rekomendasi didasarkan kepada 3 hal yaitu lokasi, kategori event, dan 

customer (TAW13). 

8) Sistem penyewaan yang meliputi tahapan penyewaan mulai dari pengecekan 

availability, pembuatan penawaran, penjadwalan, pembuatan invoice, dan 

pencatatan keseluruhan data penyewaan mulai dari customer, event, venue, hingga 
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persediaan yang digunakan dan crew yang bertugas pada suatu venue di suatu 

event tertentu. 

9) Sistem penyewaan tidak meliputi pencatatan barang keluar. 

10) Sistem penyewaan mampu menampung maksimal 5 venue dalam satu permintaan 

atau request (TAW10). 

11) Perancangan company profile U-PRO Sound & Lighting dalam bentuk front-end 

website secara statik. 

12) Sistem dapat diakses dengan minimum browser Google Chrome versi 

77.0.3865.120, Mozilla Firefox versi 69.0.1, Internet Explorer versi 11, dan Safari 

versi 13.0. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, tugas akhir ini memiliki tujuan 

dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1) Merancang sebuah sistem persediaan dan penyewaan sound system dan lighting 

yang saling terintegrasi khususnya dalam hal pengelolaan persediaan seiring 

berjalannya proses rental, serta sistem rekomendasi yang membantu proses 

perancangan penawaran. 

2) Mengontrol dan mengelola status persediaan rental secara riil atau nyata, di mana 

status dari setiap item persediaan akan selalu tercatat di dalam sistem. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah: 

1) Menunjang keputusan khususnya dalam pemilihan persediaan yang akan dipilih 

pada perancangan penawaran, serta item yang akan digunakan pada penjadwalan 

rental. 

2) Menjaga kondisi persediaan agar selalu optimal di dalam kegiatan operasionalnya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang diterapkan di dalam menunjang tujuan dari tugas 

akhir ini dapat dibagi menjadi dua buah kategori: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah studi 

literatur, wawancara, serta observasi. Studi literatur diterapkan untuk menunjang 
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kebenaran akan penerapan teori-teori yang akan digunakan. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data seputar harga dan business rules pada rental sound system dan lighting 

tersebut. Observasi dilakukan untuk memperoleh data-data akan seluruh persediaan yang 

ada pada rental tersebut serta data-data crew tetap yang ada. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

Prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan sistem atau SDLC 

yang termasuk di dalam metodologi RAD atau Rapid Application Development yang 

merupakan pengembangan sistem secara cepat atau rapid. Prototyping digunakan dalam 

rangka melakukan proses pengembangan sistem secara cepat untuk kemudian prototype 

tersebut di tes oleh user dan kemudian dikembangkan kembali berdasarkan feedback dari 

user. Metode ini mempermudah kedua peneliti dan user dengan tujuan untuk merancang 

dan mencapai sistem persediaan, rekomendasi, dan penyewaan yang menyeluruh.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Berikut merupakan struktur penulisan yang ada pada setiap bab di dalam 

penelitian tugas akhir ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, serta metode penelitian yang 

digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dan dijadikan 

acuan dalam pelaksanaan tugas akhir ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa sistem yang digunakan saat ini, 

serta kendalanya yang digunakan sebagai tolak ukur dalam tugas akhir 

ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis kelayakan sistem, serta tahapan 

analisis yang berisi usulan sistem yang dirancang dalam tugas akhir ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan sebagai hasil yang didapat 

dari tugas akhir ini serta saran-saran yang untuk peneliti selanjutnya. 

 


