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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, kini sistem informasi 

berbasis web banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan informasi. 

Pemanfaatan tersebut mempermudah pekerjaan yang nantinya menjadi lebih efektif 

dan efisien. Web juga bisa di akses dimana saja dan kapan pun tanpa terhalang oleh 

jarak dan waktu. PT Guntner adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

bidang produksi alat – alat perubahan suhu dan menjadi pemimpin teknologi 

pendingin dan air conditioning (AC). Pada PT Guntner sudah menerapkan sistem 

informasi berbasis web untuk mempermudah pekerjaan. PT Guntner salah satu 

perusahaan manufaktur juga membutuhkan pengolahan stok barang. Dalam 

pengolahan stok harus tepat dan akurat, karena jika stok barang yang terlalu sedikit 

akan bedampak kurangnya produksi barang. Begitu juga jika stok barang yang 

terlalu banyak maka akan berdampak kerugian pada perusahaan karena harus 

menyediakan tempat yang lebih besar serta menyediakan biaya – biaya tambahan 

yang terkait dengan biaya stok seperti biaya pemeliharaan dan biaya akuntasi. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan PT Guntner Indonesia 

adalah pengolahan data dan laporan barang pada persediaan barang masih kurang 

maksimal, dimana pencatatan awal menggunakan kertas terlebih dahulu kemudian 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, sehingga pencatatan dilakukan dua kali 

yang harus menghabiskan banyak waktu. Serta juga harus menyiapkan tempat 

penyimpanan kertas yang aman supaya kertas yang disimpan tidak rusak, karena 

sifat kertas yang mudah sekali rusak jika disimpan terlalu lama.
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Berdasarkan masalah yang terjadi pada pada bagian Transport and 

Building Maintenance di PT Guntner Indonesia terdapat solusi yaitu dengan 

pembuatan aplikasi berbasis web. Denga adanya aplikasi berbasis web, diharapkan 

informasi dan laporan dari pencatatan barang kepada kepala divisi menjadi cepat 

dan terperinci. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi stok pada bagian 

Transport dan Building Maintenance di PT Guntner berbasis web. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dari aplikasi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi berbasis web ini menggunakan framework laravel. 

2. Metode yang digunakan dalam pengendalian stok yaitu First In, First Out 

(FIFO). 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi berbasis web 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat rancang dan bangun aplikasi stok pada bagian Transport dan 

Building Maintenance di PT Guntner berbasis web. 

2. Menghasilakn aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait 

pencatatan dan laporan barang di PT Guntner Indonesia. 
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1.5. Manfaat 

Dengan adanya pembuatan aplikasi stok pada bagian Transport dan 

Building Maintenance diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kepala divisi selalu tahu jika ada stok barang yang habis. 

2. Membantu dalam proses pencatatan dan laporan dari  bagian Transport dan 

Building Maintenance. 


