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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang sedang berkembang akan selalu membutuhkan 

data dan informasi, pengolahan data yang baik akan menghasilkan 

informasi yang akurat, efektif dan efesien sehingga dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Begitu pula dengan 

pengolahan data persediaan barang. Karena tanpa persediaan, perusahaan 

atau instansi tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. 

Komputer merupakan sarana yang mampu memberikan 

kemudahan dalam usahanya membantu memaksimalkan kinerja sistem 

manual, sehingga sistem berbasis komputer mampu mendongkrak 

keterlambatan yang diakibatkan sistem manual. 

99music_station merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penjualan alat-alat musik, rental sound system, dan kursus 

musik yang memiliki beberapa cabang dan tentunya mempunyai inventaris 

dan kebutuhan barang yang berbeda-beda pula. 

Yang menjadi kendala selama ini adalah belum adanya pengaturan 

inventaris barang pada masing-masing cabang, sehingga seringkali 

karyawan jika karyawan memerlukan sesuatu barang misalnya alat musik, 

alat musik dengan mudahnya langsung meminta atau mengambil pada 

cabang lain, akibatnya ketika cabang yang dipinjami  tersebut memerlukan 

barang yang diambil tadi harus mencari dulu atau tidak tersedia di 

ruangan. Sehingga seringkali terdapat banyak barang yang hilang 

diakibatkan pengelolaannya yang kurang baik. 

Ketika pihak manajerial mengadakan pengadaan barang, para 

karyawan cabang tidak bisa menentukan secara langsung jumlah barang 

yang akan dipesan yang dikarenakan belum adanya laporan tentang stok 

barang. 
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Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas diperlukan 

suatu suatu sistem informasi pepengelolaan inventaris yang mampu 

mengatur sirkulasi inventaris semua barang yang ada pada masing-masing 

cabang. Sehingga penulis membuat tugas akhir dengan judul “Sistem 

Informasi Persediaan Barang Pada 99music_station. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi persediaan barang 

Pada 99music_station Semarang agar lebih efisien dan tepat waktu dalam 

menghasilkan  laporan persediaan barang, laporan barang masuk dan 

barang keluar” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang dan perumusan permasalahan yang ada akan 

memungkinkan adanya pembahasan masalah yang panjang lebar, oleh 

sebab itu perlu adanya pembatasan permasalahan yaitu  

1. Pembahasan masalah hanya meliputi pendataan arus pengadaan barang 

dan pengeluaran barang. 

 2. Software yang digunakan adalah Visual Foxpro 9.0 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Dari rumusan masalah yang ada akan bisa diketahui  tujuan 

penyusunan Tugas Akhir  yaitu  mebuat Sistem Informasi Persediaan 

Barang Pada 99music_station agar menghasilkan laporan yg dibutuhkan 

bagi perusahaan tersebut. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

1.5.1 Bagi 99music_station 

Menjadi salah satu metode untuk pengelolaan persediaan barang  

dengan baik. 

1.5.2 Bagi Pembaca 

Dapat memaksimalkan pengetahuan tentang metode 

efisiensi penerimaan calon mahasiswa baru yaitu dengan program 

bantu komputer. 

1.5.3 Bagi Penulis 

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang komputer 

khususnya mengenai bagaimana merancang suatu program 

secara baik. 

2. Dengan menyusun Tugas Akhir ini, penulis dapat 

mengembangkan salah satu bahasa pemrograman yang telah 

diberikan pada waktu kuliah. 

 

 

 


