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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin pesatnya persaingan antar perusahaan maka semakin 

besar tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk mengembangkan 

perusahaannya. Untuk mencapai keberhasilan perusahaan perlu adanya peran serta 

teknologi informasi untuk mengelola segala aktifitas pekerjaan kantor yang sifatnya 

dapat membantu kelancaran kegiatan perusahaan, serta dapat meningkatkan 

pelayanan perusahaan. 

PT. Karya Perdana Kofienti Surabaya adalah suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang kuliner yang belum secara keseluruhan menggunakan teknologi 

informasi, utamanya di bidang manajemen inventori. 

PT. Karya Perdana Kofienti Surabaya memiliki sistem informasi 

manajemen inventori yang masih dilakukan secara manual yaitu mencatat bahan 

baku yang masuk, bahan baku yang disimpan, bahan baku yang digunakan, dan 

bahan baku yang tersisa. Semua pencatatan tersebut dilakukan secara manual yang 

dicatat pada minggu kedua setiap bulannya dan pada akhirnya dilaporkan kepada 

pemilik perusahaan. Pada saat pelaporan sering ditemukan ketidakcocokan antara 

laporan dengan kondisi yang sebenarnya. 

PT. Karya Perdana Kofienti menginginkan adanya suatu sistem 

informasi manajemen inventori yang terkomputerisasi, dimana dalam pencatatan 

semua informasi tentang bahan baku yang digunakan perusahaan diinputkan ke 
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dalam sistem komputer. Kemudian data tersebut diolah dan pada akhirnya akan 

menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.  

Dengan sistem yang terkomputerisasi, maka dapat dihasilkan suatu 

laporan yang tepat, akurat serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam 

pencatatan, sehingga didapatkan hasil kerja yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem manajemen inventori pada PT. Karya Perdana 

Kofienti Surabaya sehingga dapat memudahkan karyawan dalam proses 

pencatatan bahan baku masuk, bahan baku disimpan, bahan baku digunakan, 

dan bahan baku dibuang?  

2. Bagaimana membuat suatu laporan manajemen inventori setiap bulan? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem informasi menajemen arsip ini mencakup pencatatan bahan 

baku masuk, bahan baku disimpan, bahan baku digunakan, dan bahan baku 

yang tersisa. 

2. Bahan baku yang dimasukkan ke dalam sistem bukan bahan baku yang mudah 

busuk. 

3. Sistem ini diselesaikan dengan Microsoft Visual Studio 2010 dan perancangan 

database menggunakan Microsoft Sql Server 2008. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka tujuan dari kerja praktek ini 

adalah : 

1. Membuat sistem informasi manajemen inventori pada PT. Karya Perdana 

Kofienti Surabaya dalam pencatatan bahan baku masuk, bahan baku disimpan, 

bahan baku digunakan, dan bahan baku yang tersisa. 

2. Dapat membuat suatu laporan bahan baku yang digunakan setiap bulan yang 

diberikan kepada pemilik perusahaan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan sistem ini adalah dapat 

memberikan kemudahan dalam proses pencatatan bahan baku dan dapat 

memberikan informasi secara berkala kepada pemilik perusahaan serta memberikan 

laporan bahan baku yang digunakan setiap bulan kepada pemilik perusahaan PT. 

Karya Perdana Kofienti Surabaya.  
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