
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Di zaman yang sudah modern seperti saat ini manusia sangat mengandalkan 

teknologi. Dilansir dari kompasiana.com, perkembangan teknologi yang pesat juga 

mempengaruhi hidup manusia, termasuk cara untuk menyimpan dan mengolah data. Data 

merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang 

diberikan" [1]. Salah satu inovasi pengolahan data yang diciptakan antara lain dengan 

memberikan, mengatur atau meningkatkan nilai yang sudah ada atau pun belum ada 

sebelumnya. Data akan menjadi berguna jika diberikan tujuan atau nilai sesuai dengan 

kebutuhan. 

Data perlu disimpan dan diolah secara efisien dalam sebuah sistem untuk menjadi 

sebuah informasi. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan 

tujuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang terdiri dari berbagai sumber daya 

berupa manusia, mesin, informasi serta teknologi [2]. Sistem yang dimaksud bertujuan 

untuk mengatur alur data, menyimpannya dan memberi informasi baru yang diperlukan 

dengan relevan. Salah satu sistem penyimpanan data yang dapat digunakan dalam 

perusahaan adalah sistem manajemen inventaris.  Sistem manajemen inventaris bertujuan 

untuk menghasilkan suatu informasi yang terorganisir untuk memudahkan pengecekan 

jumlah dan jenis barang yang tersedia. Sistem manajemen inventaris bekerja dengan 

mencatat data yang diperoleh, menyimpannya ke dalam database, dan menggunakannya. 

Salah satu perusahaan yang masih menjalankan sistem manajemen inventaris 

perusahaannya secara manual adalah PT Bahagia Bangunnusa. Pencatatan barang yang 

dilakukan secara manual tidak hanya mencatat barang keluar dan barang yang masuk, 

namun juga barang yang digunakan pada alat, dan proyek. Proses pencatatan barang 

secara manual pada PT BBn menghambat proses bisnis perusahaan, karena sering kali 

terjadi kesalahan pada saat pencatatan seperti lupa menuliskan barang yang keluar, tidak 

tahu siapa staf yang mengeluarkan barang, dan tidak mengetahui secara pasti kemana 

barang tersebut digunakan. Oleh karena itu tugas akhir ini akan membuat sistem 

manajemen inventaris untuk PT BBn dengan menggunakan QR code.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1) cara membuat yang dapat membatu proses bisnis PT BBn; 

2) cara sistem memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis 

PT BBn; 

3) cara mengembangkan sistem dengan QR Code. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun sistem yang dibangun ini memiliki batasan – batasan meliputi:  

1) pembuatan web berbasis PHP database menggunakan MYSQL;    

2) sistem yang dikembangkan berfokus pada sistem manajemen inventaris pada 

gudang PT BBn; 

3) sistem hanya memberikan informasi berupa jumlah barang yang tersedia, 

memberikan informasi dengan email jika persedian barang menipis; 

4) sistem dapat menampilkan data berupa laporan; 

5) sistem dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter; 

6) menggunakan QR Scanner dengan merek ANIQ AS-39A. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

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

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) membuat sistem yang dapat membantu proses pencatatan barang pada PT 

BBn agar barang lebih terkontrol; 

2) mengganti sistem pencatatan barang dengan membuat sistem manajemen 

inventaris pada gudang PT BBn; 

3) mengurangi kesalahan atau ketidak akuratan dalam mengelola data di PT 

BBn sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dengan baik. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) mempermudah pencatatan barang sehingga memudahkan dalam melakukan 

audit perusahaan; 

2) mengelola data agar menjadi informasi yang bermanfaat bagi PT BBn 

dengan adanya laporan bulanan; 

3) memberikan alur informasi dari bagian gudang PT BBn ke bagian lainnya. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur, 

wawancara, dan observasi. Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah 

yang terjadi pada PT BBn sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan cakupan sistem 

yang akan dibuat. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan sistem manajemen inventaris, web, database, dan QR Code. Observasi 

dilakukan untuk melihat fitur-fitur lain yang diperlukan saat pengembangan sistem. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah prototyping. 

Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan yang banyak digunakan. 

Dengan metode ini, peneliti dan pengguna dapat saling berinteraksi sehingga peniliti 

mendapatkan timbal balik secara langsung dari pengguna sistem.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode pengembangan sistem. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan bagaimana teori – teori yang dijadikan acuan dan digunakan sebagai 

landasan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis sistem yang sedang berjalan saat ini yang 

digunakan sebagai petunjuk dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan pembuatan sistem, analisa dan 

perancangan sistem, dan juga metode – metode yang digunakan dalam membuat sistem 

usulan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan yang sudah diperoleh dari hasil analisis dan perancangan 

sistem usulan, dan juga saran – saran untuk penelitian kedepannya. 


