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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang begitu pesat khususnya Teknologi Informasi (TI). TI merupakan 

sarana dan prasarana (hardware, software, dan brainware) sistem dan metode 

untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, 

mengorganisasikan, dan menggunakan data (Hartono, 2005). TI berkembang 

sangat pesat pada negara maju dan negara berkembang salah satunya di Indonesia 

yang telah menerapkan TI seperti di perkantoran, pasar swalayan, bandara, dan 

lembaga pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan jaman menuju 

arah yang lebih modern dan dinamis. Selain itu, ketepatan dan keakuratan sangat 

mutlak diperlukan guna untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

CV. Agung Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengadaan yang berkedudukan di Sidoarjo. Proses bisnis yang ada dimulai dari 

pemesanan, barang diproduksi hingga ke tangan pelanggan. Persaingan pasar 

global dan perdagangan bebas telah mendorong CV. Agung Jaya Mandiri untuk 

memelihara dan memberikan yang terbaik untuk pelanggan secara terus menerus 

sebagai Mitra Bisnis yang baik bagi pelanggan. Memberikan produk yang 

mempunyai kualitas yang terbaik, baik untuk produk import atau produk lokal 

yang baik. 

Pada CV. Agung Jaya Mandiri proses pemesanan barang masih dilakukan 

dengan cara mencatat dalam buku dan menyimpang faktur pembelian tanpa 

menggunakan aplikasi, sehingga bagian admin harus mencatat input data 
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pembelian dan merekap data pembelian dengan membuka buku pengadaan 

sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan bagian admin bekerja dua kali dan 

membutuhkan waktu untuk merekap data pembelian. 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut, maka dibutuhkan aplikasi 

sistem informasi pembelian dan merekap pembelian yang dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka didapat rumusan 

masalah sebagai berikut, Bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

pembelian barang pada CV. Agung Jaya Mandiri sehingga menghasilkan 

informasi secara terperinci?  

 

1.3 Batasan Masalah  

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Batasan Masalah dalam Kerja 

Praktik ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun dengan sistem informasi pembelian yang telah 

ada dan merekap data pembelian dalam CV. Agung Jaya Mandiri 

2. Aplikasi yang dibangun menggunakan Bahasa pemrograman VB dan 

untuk penyimpanan database-nya menggunakan Microsoft Access 2013. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

Kerja Praktek ini adalah Membangun aplikasi untuk pelayanan pengelolaan 

barang yang sudah dibeli dari supplier pada CV. Agung Jaya Mandiri. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan sistem informasi ini adalah: 

A. Bagi CV. Agung Jaya Mandiri 

1. Proses input data pembelian akan menjadi lebih efisien dan efektif. 

B. Bagi Mahasiswa 

2. Setelah melakukan kerja praktek ini, mampu memahami proses bisnis 

pada bagian pengadaan barang di CV. Agung Jaya Mandiri. 

3. Menambah kemampuan analisis sistem pada proses bisnis bagian 

pengadaan barang di CV. Agung Jaya Mandiri. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini akan dijabarkan 

dalam setiap bab dengan pembagian sebagai berikut:  

 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang ada, 

batasan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan yang berisi 

penjelasan singkat pada masing-masing bab. 

 

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini membahas gambaran umum CV. Agung Jaya Mandiri, lokasi, visi, misi 

dan struktur organisasi. 
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BAB III : Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan laporan kerja 

praktek. Teori yang digunakan yaitu Pembelian dan SDLC. 

 

BAB IV : Deskripsi Pekerjaan 

Bab ini membahas tentang analisis sistem, mendesain sistem, data flow diagram 

(DFD), Entity Relationship diagram (ERD), database management system 

(DBMS), Desain input output, dan implementasi sistem. 

 

BAB V : Penutup 

Bab ini adalah bab terakhir, dimana bab ini membahas mengenai kesimpulan dan 

saran. 


