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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini, keberadaan computer sudah menjadi 

kebutuhan utama dalam kehidupan khususnya bagi pelajar, perusahaan ataupun 

instansi. Komputer dinilai mampu mempermudah pekerjaan manusia dalam 

pengolahan data yang melibatkan pengguna dengan komputer itu sendiri, yaitu 

terdiri dari unsur perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan 

pengguna (brainware). Oleh Karena itu saat ini sudah banyak perusahaan yang 

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai alat untuk 

mempermudah proses kerja perusahaan. 

Perkembangan Sistem Informasi yang pesat ini juga sangat membantu 

perusahaan dalam pengumpulan, dan pengolahan data menjadi sebuah informasi. 

Perusahaan dagang merupakan salah satu jenis perusahaan yang paling 

membutuhkan sistem informasi dalam pengembangan usahanya. Salah satu sistem 

yang dibutuhkan adalah sistem informasi persediaan. Hal ini dikarenakan sistem 

informasi persediaan dapat membantu perusahaan dalam kegiatan operasional 

perusaan khususnya bagian gudang yakni untuk mengontrol persedian barang yaitu 

barang yang masuk maupun keluar dari gudang, serta dapat mempersingkat waktu 

yang diperlukan perusahaan untuk mengatur barang yang masuk dan keluar dari 

Gudang agar lebih efisien. Suatu perusahaan membutuhkan persediaan untuk 

memenuhi permintaan dan kebutuhan pelanggan. 



2 
 

 

 

CV Aipel Computer merupakan perusahaan dagang yang bertempat di Jalan 

raya Manyar 63 Ruko Manyar Mas 27 Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini 

bergerak dibidang distributor yakni menjual aksesoris-aksesoris computer secara 

grosir maupun eceran. Selain menjual aksesoris computer, CV. Aipel Computer 

juga menyediakan jasa perbaikan laptop, PC dan alat-alat elektronik komputer 

lainnya. 

Pada bagian Gudang proses bisnis yang terjadi saat ini, di CV. Aipel 

Computer yakni sudah memiliki sistem dalam menunjang proses bisnisnya. Namun 

untuk sistem informasi persediaan pada CV. Aipel Computer belum terlalu efektif 

yakni bagian gudang masih melakukan pencatatan secara manual jika ada barang 

yang masuk dan keluar dari gudang, dan sistem hanya digunakan untuk 

menampilkan jika ada pesanan yang datang dari bagian marketing maka akan 

langsung dikirim ke gudang untuk kemudian diproses. Pada saat barang masuk ke 

gudang maka admin gudang akan langsung mencatat pada buku barang masuk dan 

melakukan input barang pada sistem. Setelah itu akan dilakukan pengecekan 

kuantitas barang dengan nota dan sistem, namun proses ini masih kurang efisien 

karena masih dilakukan berulang-ulang sehingga tidak menghemat waktu. 

Sedangkan untuk pengeluran barang, bagian marketing akan menyerahkan nota 

permintaan pelanggan kepada bagian Gudang, dan bagian Gudang akan 

meyediakan barang yang diminta  

Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah Aplikasi persediaan 

barang dagang yang dapat membantu admin gudang dalam mengatur barang yang 
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masuk dan keluar dari Gudang sehingga lebih efektif dan efisien, serta sebagai 

acuan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan 

tersebut maka, dalam laporan kerja praktek ini penulis mengambil judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Persediaan Barang Pada CV. Aipel Computer Surabaya”. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi informasi persediaan barang ini dapat 

membantu user dalam pendataan barang dan memberikan informasi mengenai 

laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan persediaan sehingga 

dapat menjadi acuan perusahaan dalam mengontrol persdiaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalaha sebagai berikut: Bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi persediaan barang dagang yang lebih efisien. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan, antara lain: 

1. Aplikasi ini hanya membahas mengenai persediaan barang pada Gudang 

yakni hanya melihat daftar barang yang masuk dan keluar dari Gudang, 

oleh Karena itu tidak membahas mengenai penjualan. 

2. Sistem yang dibagun hanya digunakan pada CV. Aipel Computer 

Surabaya. 

3. Keluaran/ output dari aplikasi ini adalah laporan persediaan barang 

digudang, Laporan Barang Masuk, dan Laporan Barang Keluar  
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1.4  Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan maka terdapat tujuan 

yang akan dicapai adalah:  

Merancang sebuah aplikasi persediaan barang yang lebih efisien sehingga dapat 

mempermudah proses bisnis di CV. Aipel Computer 

1.5  Manfaat 

 Pembuatan Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Membantu Admin dalam melakukan pengecekan dan update barang. 

Membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian barang 

sehingga dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. 


