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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

SMK Negeri 10 Surabaya merupakan sebuah sekolah menegah kejuruan yang 

berada di kota Surabaya. SMK ini memiliki enam jurusan yaitu usaha perjalanan 

wisata, Multimedia, Akuntansi, Administrasi perkantoran, Pemasaran dan 

Perbankan. SMK Negeri 10 Surabaya memiliki visi menjadi SMK berprestasi untuk 

menghasilkan tamatan yang beriman dan bertakwa, berdaya saing global, unggul, 

serta berwawasan lingkungan hidup. Teknologi merupakan suatu bentuk proses 

yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan 

atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah 

dari produk lain yang telah ada. (Miarso, 2007).  

Alur peminjaman barang yang dilakukan siswa/siswi/karyawan yaitu memilih 

barang lalu petugas mencatat data barang dan data siswa/siswi/karyawan pada buku 

besar inventaris, sedangkan alur pengembalian buku yaitu siswa/siswi/karyawan 

mendatangi petugas dengan membawa barang kemudian mengecek kondisi barang 

dan informasi sisiwa/siswi/karyawan peminjam. Pencatatan inventaris pada SMK 

Negeri 10 Surabaya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku 

besar.  

Dengan penanganan transaksi barang yang masih menggunakan buku besar 

dan memiliki beberapa kendala, antara lain pencatatan barang yang masih 

dilakukan secara manual sehingga akan berdampak kehilangan file dan kerusakan 

pada buku besar sehingga proses pencatatan barang terganggu dan tidak dapat 
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mengetahui apa saja barang yang sudah dicatat dalam buku besar jika buku besar 

terjadi kerusakan atau hilangnya buku besar. 

Pencatatan transaksi peminjaman yang tidak teratur dan tidak adanya penulisan 

tanggal dalam pencatatan menyebabkan petugas tidak mengetahui kapan barang 

yang dipinjam dapat dikembalikan lagi dan dapat menghambat transaksi 

peminjaman barang dengan barang yang sama. 

Terjadi beberapa kasus keterlambatan pengembalian barang yang dapat 

menggangu proses peminjaman sehingga peminjaman berikutnya menjadi 

terhambat ketika ada keterlambatan pengembalian barang, serta pembuatan laporan 

barang yang membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Hal ini dapat 

menyebabkan terhambatnya kinerja petugas. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkan aplikasi yang dapat 

memperbaiki sistem yang ada, karena diharapkan aplikasi yang terkomputerisasi 

dapat membantu dalam hal peminjaman yang sering terlambat dan barang yang 

dipinjam tidak dikembalikan seperti semula serta file-file laporan tersusun dengan 

rapih. Dengan adanya aplikasi yang terkomputerisasi ini juga dapat menyajikan 

data yang cepat dan akurat. Aplikasi yang dibuat merupakan suatu sistem yang 

terpadu, yang merangkaikan berbagai kegiatan peminjaman barang dalam suatu 

sistem yang terpadu, yang didalamnya terdapat sub-sub sistem, seperti sistem 

peminjaman, sistem pencatatan dan sistem pengembalian. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

permasalahan, yaitu : “Bagaimana membuat aplikasi inventaris sekolah berbasis 
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website yang mampu membantu kegiatan operasional pencatatan peminjaman dan 

pengembalian barang serta pelaporan pada SMK Negeri 10 Surabaya?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam suatu pembahasan suatu permasalahan, perlu adanya pembatasan agar 

pembahasan dalam penulisan penelitian ini dapat lebih menjawab dan terarah. 

Batasan masalah yang diambil dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1. Sistem ini melakukan proses pencatatan peminjaman barang, pegembalian 

barang dan stok barang. 

2. Sistem ini melakukan pembuatan laporan peminjaman barang, pengembalian 

barang dan stok barang. 

3. Tidak membahas denda apabila terjadi keterlambatan. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik adalah aplikasi inventaris sekolah 

berbasis website yang mampu membantu kegiatan operasional pencatatan 

peminjaman dan pengembalian barang serta pelaporan pada SMK Negeri 10 

Surabaya.  

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dari laporan Kerja Praktik ini dilaksanakan pada instansi 

pendidikan, dalam hal ini adalah SMK Negeri 10 Surabaya dalam hal ini yaitu dapat 

menjawab permasalahan transaksi peminjaman dan pengembalian barang dapat 

membantu dalam mempermudah penanganan proses transaksi peminjaman barang 

yang masih manual. 



4 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 bab, yaitu  

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah berdasarkan 

tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembuatan 

aplikasi, kontribusi serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Berisi kilas sejarah instansi, visi dan misi, departemen yang ada pada Kerja 

Praktik. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. 

BAB IV:DESKRIPSI PEKERJAAN 

Berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat Kerja Praktik, 

yaitu dari metodologi penelitian, analisa system, pembahasan masalah, 

penerapan sistem dan implementasi sistem berupa capture dari setiap 

tampilan program. 

BAB V: PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem untuk ke depan.  

 

 


