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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

UD Panca Usaha yang beralamat di Jl. Karangrejo Sawah 12A/1A, berdiri 

sejak 1 Januari 2010 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

kosmetik. UD Panca Usaha berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi 

permintaan pelanggan UD Panca Usaha memiliki wilayah ditribusi di area Jawa Timur, 

tetapi tidak semua daerah menjadi area distribusi UD Panca Usaha hanya kota-kota 

besar yang menjadi area distribusi UD Panca Usaha seperti kota Surabaya, Sidoarjo, 

Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung, Madiun, Magetan, Blitar, Malang, 

Pasuruan, Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Proses permintaan 

berlangsung saat pelanggan memesan produk langsung melalui sales atau telepon ke 

kantor dan ada juga yang melalui email. UD Panca Usaha telah bekerja sama dengan 

empat produsen kosmetik yaitu POMPIA, Vanestrix, OLTREE, dan KOSEA. Dalam 

hal ini penulis hanya meneliti pada produk POMPIA dikarenakan permintaan pada 

produk dari perusahaan tersebut selalu ada yang memesan. 

Kondisi UD Panca Usaha saat ini laporan pembelian berupa resi dan masih 

belum ada pembukuan dari pembelian stok dari supplier. Tidak terdapat jumlah stock 

barang pada gudang menyebabkan pihak UD Panca Usaha harus mengecek terlebih 

dahulu persediaan barang ketika terjadi permintaan. Pembelian stock barang kepada 

supplier dilakukan ketika stok barang yang dimiliki telah kosong. 
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Untuk mengatasi masalah yang ada, maka dibutuhkan suatu rancang bangun 

aplikasi pembelian. Aplikasi pembelian ini dapat mempercepat proses pembelian 

terhadap stock barang sehingga dapat membantu bagian pembelian dalam 

menyediakan produk dengan tepat waktu.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana merancang dan membangun Sistem 

Informasi yang dapat membantu menyediakan produk dari supplier UD Panca Usaha. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu tidak 

membahas tentang koneksi jaringan. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang ada, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah merancang bangun aplikasi persediaan produk kosmetik pada 

UD Panca Usaha. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan aplikasi peramalan persediaan 

produk kosmetik ini adalah:  

1. Membantu Bagian Administrasi dalam memudahkan mengetahui jumlah produk 

ketersediaan produk. 

2. Membantu Bagian pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk yang 

sebelumnya menurun akibat tidak tersedianya produk. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktik adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan 

disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan 

tentang batasan dari aplikasi yang dibuat sehingga tidak menyimpang dari 

ketentuan yang telah ditetapkan, tujuan dari kerja praktik, kontribusi/manfaat 

yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktik, kemudian dilanjutkan dengan 

sistematika penulisan laporan kerja praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas tentang sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan 

misi perusahaan, produk dan jasa perusahaan, struktur organisasi perusahaan.  

BAB III : LANDASAN TEORI  

menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dalam penyelesaian laporan, 

yaitu penjelasan tentang Sistem Perangkat Lunak, Sistem, Siklus Hidup 

Pengembangan Sistem.  

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Berisi penjelasan perancangan perangkat lunak yang yang akan digunakan, 

implemantasi dari rancangan aplikasi yang telah dibuat, dan evaluasi yang 

telah diuji coba. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan pembuatan 

aplikasi terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran untuk 

pengembangan di masa mendatang. 

 


