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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengolahan data secara terkomputerisasi pada proses pencatatan perdagangan 

dapat memberikan kontribusi yang besar dalam efektifitas,efisiensi dan 

memudahkan pengusaha dalam mengolah data penjualan,pembelian dan 

persediaan. Dalam pencatatan data secara manual terkadang terjadi kesalahan 

penghitungan. Perangkat mobile khususnya smartphone android merupakan salah 

satu teknologi terbaru, perangkat mobile fleksibel dan memiliki kemampuan 

memproses data dimanapun dan kapanpun selama masi dalam jangkuan jaringan 

internet. Pemilihan perangkat mobile sebagai salah satu alat pencatatan data 

persediaan dengan memanfaatkan QR-Code yang berfungsi untuk mempermudah 

dalam  proses pencatatan barang masuk dan barang keluar, alasan lain 

menggunakan mobile adalah sifat dari  mobile  yang  fleksibel  menjadi  salah satu 

alasan penulis memilih media ini untuk dikembangkan. Pada  saat  ini  divisi gudang  

masih  banyak yang menggunakan PC-Desktop untuk proses pencatatan stok dan 

dimana admin gudang  menggunakan alat tulis kertas sebagai media untuk mencatat  

stok in atau stok out sebelum di input kedalam sistem.   

Di  dalam  sistem  informasi stok barang  ini diketahui  bahwa  pencatatan 

manual dan PC-Desktop  untuk  proses pencatatan menemui  kekurangan, yaitu 

pada baiaya yang harus di keluarkan untuk membeli perangkat dan kertas.         Hal  

ini  yang  mendorong  penulis untuk  membuat penulisan  tugas akhir  dengan                 

judul “SISTEM INFORMASI STOK BARANG PADA GUDANG 

MENGGUNAKAN QR-CODE PADA SUPLY CHAIN MANAGEMENT 

(SCM) BERBASIS ANDROID”  yang diharapkan  dapat  mengurangi biaya 

operasional gudang. 
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1.2 Rumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah                               

yaitu, sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi stok barang barang pada gudang 

penjualan retail? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Supply Chain Management (SCM) berbasis 

android pada system pengendalian stok barang pada gudang penjualan retail? 

1.3 Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah                    

sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi stok barang pada gudang penjualan retail 

2. Membangun QR-Code Scaner Untuk pencatatan barang masuk dan barang 

keluar dalam mempermudah proses pencatatan stok masuk dan stok keluar 

3. Mengimplementasikan Supply Chain Management (SCM) berbasis android 

pada system pengendalian stok barang pada gudang penjualan retail 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan keterbatasan waktu dan agar pembahasan tidak menyimpang dari 

tujuan, maka Penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya pada proses pencatatan pada divisi gudang. 

2. Informasi yang dihasilkan berupa laporan stok barang, laporan barang masuk, 

dan laporan barang keluar. 

 

1.5  Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara sebagai berikut: 

1. Sampling dan Investigasi 

 Penulis mengumpulkan beberapa dokumen seperti kartu stok, laporan 

gudang, yang ada pada perusahaan daagang untuk dianalisis. 

2. Wawancara 
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 Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

beberapa staf di bagian gudang secara lisan mengenai penjualan. 

3. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan perusahaan di bagian  

gudang untuk mengetahui prosedur pencatatan gudang pada perusahaan 

dagang. 

 

Sedangkan dalam perancangan perangkat lunak penulis menggunakan 

teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan paradigma 

perangkat lunak secara waterfall, yang meliputi beberapa proses diantaranya: 

a. System / Information Engineering 

Merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu 

proyek, dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan dari semua 

elemen yang diperlukan sistem dan mengalokasikannya kedalam 

pembentukan perangkat lunak. 

b. Analisis 

Merupakan tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam 

pelaksanaan proyek pembuatan perangkat lunak. 

c. Design 

Tahap penerjemahan dari data yang dianalisis kedalam bentuk yang 

mudah dimengerti oleh user. 

d. Coding 

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang 

keadalam bahasa pemrograman tertentu. 

e. Pengujian 

Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun. 

f. Maintenance 

Tahap akhir dimana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat 

mengalami perubahan–perubahan atau penambahan sesuai dengan permintaan 

user. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi beberapa bab yang akan 

menjelaskan secara rinci dari permasalahan yang ada dalam tugas akhir in, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan sistem 

perangkat lunak yang meliputi, sistem informasi persediaan, bahasa 

pemrograman, database dan android development, . 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi tentang perancangan data flow diagram (DFD), 

perancangan data (Database Desain) Meliputi desain konseptuan dan Fisikal dan, 

perancangan Interface (Interface Design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab sebelumnya.  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan tugas 

akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


