BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Inventory pada suatu perusahaan berhubungan erat dengan kegiatan
mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi keluar masuknya barang
suatu perusahaan. Karena inventory begitu penting bagi perusahaan, maka
keberadaan suatu sistem inventory yang berbasis teknologi informasi (IT)
sangat dibutuhkan untuk mempermudah pencatatan dan pengolahan
transaksi dibandingkan dengan cara manual.
Konsep dasar inventory (Persediaan) setiap perusahaan, apakah
perusahaan itu perusahaan perdagangan ataupun perusahaan pabrik serta
perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan,
para pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada
suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan
atau meminta barang/jasa. Persediaan diadakan apabila keuntungan yang
diharapkan dari persediaan tersebut hendaknya lebih besar dari pada biayabiaya yang ditimbulkannya (Minarni, 2014).
Dengan merancang sistem kearah yang lebih baik diharapkan dapat
membantu dan memudahkan proses sistem yang sedang berjalan sehingga
memudahkan dalam pengelolahan data termasuk memproses, menyusun,
menyimpan dan memanipulasi data yang akhirnya menghasilkan data yang
akurat yang dapat digunakan untuk keperluan perusahaan. Untuk itu,
dibutuhkan suatu sistem informasi untuk mengatasi masalah ini, sistem
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informasi yang dapat menginformasikan data yang ada dengan benar dan
akurat.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mempunyai gagasan untuk
merancang sebuah aplikasi yang bisa mengatasi semua masalah tersebut di
atas dan dipaparkan pada penulisan tugas akhir ini dengan judul
“Perancangan

Sistem

Informasi

Persediaan

Barang

(Inventory

Application) Berbasis Web dan Bootstrap CSS”.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan
masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana merancang sistem informasi persediaan barang (Inventory
Application) dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai
database-nya?

2.

Bagaimana menerapkan sistem informasi persediaan barang (Inventory
Application) dengan menggunakan PHP dan MySQL agar semua
pekerjaan yang ada dapat dilakukan secara efektif, akurat dan efesien?

C.

Batasan Masalah
Dalam penelitian yang dikaji harus ada batasan dari masalah yang
akan dibahas agar tidak melebar, dalam penulisan tugas akhir ini penulis
membatasi masalah sebagai berikut:
1.

Perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP Object
Oriented Programming (OOP).
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2.

Penerapan sistem menggunakan local server (localhost).

3.

CSS yang digunakan adalah Bootstrap 2.

4.

User sistem hanya administrator yang memiliki hak penuh terhadap
sistem.

5.

D.

Tidak mmembahas keamanan sistem

Tujuan
Tujuan merupakan hasil akhir dari penelitian. Berikut ini tujuan dari
penulisan tugas akhir :
1.

Merancang

sistem

informasi

persediaan

barang

(Inventory

Application) dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai
database-nya.
2.

Menerapkan

sistem

informasi

persediaan

barang

(Inventory

Application) dengan menggunakan PHP dan MySQL agar semua
pekerjaan yang ada dapat dilakukan secara efektif, akurat dan efesien.

E.

Manfaat
1.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah
pengetahuan dengan membandingkan antara yang diperoleh di bangku
kuliah dengan dunia kerja nyata.

2.

Menetapkan pemikiran dalam teori-teori dan mengembangkan
pemikiran yang di peroleh selama belajar serta menambah bekal ilmu
pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja nyata.
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