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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Dimasa perkembangan teknologi informasi sekarang ini, komputer bukan lagi 

digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi bahkan untuk 

menggantikan pekerjaan manusia yang tidak memerlukan pemikiran dan bersifat 

rutinitas, pada perkembangan selanjutnya para ahli mencoba menggantikan sistem 

otak manusia sehingga diharapkan suatu saat nanti mungkin akan terciptanya 

suatu sistem komputer yang dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri 

sebagaimana layaknya manusia. Karena hasil kerja sistem komputer ini lebih 

diakui karena lebih cepat, teliti dan akurat dibandingkan dengan manusia, hal 

inilah yang mendorong lahirnya teknologi yang membantu perusahaan seperti 

pengelola surat barang masuk (Andrew, 1991). 

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangatlah cepat 

dan pesat, Hampir semua aspek kehidupan telah dipengaruhi olehnya, termasuk 

dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari faktor 

adanya teknologi tersebut (Burton dan Neil, 2004), sudah hampir semua kegiatan 

industri di Indonesia menggunakan unsure teknologi di dalamnya. Hal ini menjadi 

tingkat persaingan antar pengelola. Kegiatan ekonomi semakin tinggi lagi, mereka  

seakan di tuntut untuk membuat inovasi dan kreatifitas yang lebihtinggi demi nilai 

plus dan kemajuan perusahaan (Frenzel, 1996). Sebuah perusahaan akan di akan 

tertinggal dan tersingkir kenapa bila tidak mampu mengikuti perkembangan yang 

ada. Untuk itu diperlukan system Informasi yang cepat tepat akurat dan efisien. 

Pengaplikasian sistem berbasis komputer belum diterapkan oleh perusahaan 

ini pencatatan barang keluar masuk gudang masih dilakukan dengan cara manual. 

Hal ini menjadikan tinggkat kecermatan, kecepatan dan keakuratan 

administrasinya kurang efektif. Softwere yang mendukung mulai dari masukan 

(James, 2005), pemrosesan data sampai kegiatan output yang akurat sangat di 

perlukan keberadaanya (Kenneth  dan Jane, 2000). Untuk itu dalam proses 

penulisan skripsi ini, penulis mencari data yang berkaitan dengan proses keluar 
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masuknya barang pada PT. Sinar Maluku Shipping Line Surabaya Untuk di 

buatkan sebuah aplikasi yang dapat membantu memudahkan kegiatan pencatatan 

barang pada bagian gudang. 

Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul “APLIKASI 

PENGOLAHAN KELUAR MASUK BARANG (ONLINE RENTAL) PADA 

GUDANG PT. SINAR MALUKU SHIPPING LINE SURABAYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang 

perangkat lunak pengolahan keluar masuk barang (online rental) 

menggunakan bahasa pemrograman PHP pada gudang PT. Sinar Maluku 

Shipping Line Surabaya ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat lunak pengolahan keluar 

masuk barang (online rental) menggunakan bahasa pemrograman PHP pada 

gudang PT. Sinar Maluku Shipping Line Surabaya 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Perangkat lunak yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP dengan 

MySQL 

2. Sistem yang diteliti pada PT. Sinar Maluku Shipping Line Surabaya 

3. Barang alat berat berupa excavator, scraper, dozer, motor grader, crawler 

tractor dozer, wheel tractor dozer, swamp buldozer, crane, wheel loader, 

vibratory roller, pneumatic tired roller, crusher, concrete spreader, asphalt 

paver dan motor grader 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan aplikasi pengolahan keluar masuk barang 

(online rental) pada gudang PT. Sinar Maluku Shipping Line Surabaya 

dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari 

adalah MySQL, PHP dan situs yang terkait. Mempelajari literatur 

mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga 

mudah dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan diagram UML sebagai representasi desain yang 

dibuat.  

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan aplikasi pengolahan keluar 

masuk barang (online rental) pada gudang PT. Sinar Maluku Shipping 

Line Surabaya. Langkah pertama adalah melakukan instalasi XAMPP. 

Kemudian melakukan coding program  

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi pengolahan 

keluar masuk barang (online rental) pada gudang PT. Sinar Maluku 

Shipping Line Surabaya  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang aplikasi, online rental, barang dan gudang, PHP, 

MySQL 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


