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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak 

disajikan. Oleh karena itu, bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian sistem inventory adalah persediaan merupakan bahan – 

bahan, bagian yang disediakan, dan bahan – bahan dalam proses yang 

terdapat dalam perusahaan/lembaga untuk proses produksi, serta barang – 

barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari 

konsumen atau pelanggan dan pengguna setiap waktu[4]. 

Pada Laboratorium Teknik Informatika mempunyai banyak 

inventaris yang disimpan dan akan dipergunakan kembali jika dibutuhkan 

pada kemudian hari. Sistem inventory yang sedang berjalan pada saat ini 

adalah berbasis website, dimana untuk pengaksesannya harus melalui 

sebuah web browser. 

Sistem tersebut terkadang masih kurang efisien bagi Admin atau 

penggunanya, dikarenakan masih menggunakan PC(Personal computer) 

untuk mengaksesnya. Serta sistem tersebut masih menjadi satu dengan 

sistem akdemik yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar di Laboratorium Teknik Informatika. 

Dari permasalahan di atas masih ada permasalahan yang tibul dari 

sistemnya sendiri berupa dalam hal input data serial inventaris yang baru 

maupun inventaris yang lama dalam hal pengecekan kondisi dan transaksi 

peminjaman secara manual. Karena terdapat kombinasi huruf dan angka 

dengan skala cukup panjang dalam serial inventaris tersebut. Admin harus 

secara teliti dalam melakukan input serial tersebut kedalam sistem inventory 

untuk mencegah terjadi kesalahan data. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, 

diangkatlah sebuah topik penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem 

Inventory Laboratorium Teknik Informatika Pada Android Dengan 

Menggunakan Barcode”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan sistem inventory berbasis web menjadi 

Android? 

2. Bagaimana memanfaatkan teknologi barcode pada smartphone sebagai 

pengganti sistem yang sudah ada? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari “rancang pengembangan sistem inventori 

Laboratorium Teknik Informatika berbasis android dengan menggunakan 

barcode” adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan API json sebagai koneksi antara aplikasi android dengan 

server, serta mempermudah untuk pengembangan sistem kedepan. 

2. Transaksi peminjaman barang menggunakan barcode. 

3. Data – data yang akan diolah berupa :  

a. Data Inventaris. 

b. Data kerusakan inventaris. 

c. Data inventaris yang diperbaiki. 

d. Data peminjaman inventaris. 

e. Data kehilangan inventaris. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan sistem inventori yang berbasis website ke platform 

Android. 

2. Memudahkan admin melihat kondisi dari barang tersebut dengan 

mudah. Tanpa harus memantau langsung dari PC (Personal Computer) 

atau web browser. 

3. Memanfaatkan teknologi barcode pada smartphone sebagai media 

pengganti penggunaan sistem secara manual. Teknologi ini sangat 

penting bagi admin juga, cukup dengan Scanner barcode maka 

pengolahan data dapat dilakukan. 
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1.5 Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metodologi SDLC (System 

Development Life Cycle) dengan model Waterfall, adapun tahap – tahap 

sebagai berikut : 

a. Feasibility Study (Studi Kelayakan) 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, pertama penulis 

melakukan studi kelayakan pada sistem yang sedang berjalan, penulis 

mengambil studi kelayakan berdasarkan 2 aspek yaitu  Operational 

Feasibility (kelayakan operasional) dan Technical Feasibility 

(kelayakan teknik) 

b. Requirement Analysis (Analisa Kebutuhan) 

Seluruh kebutuhan software harus bisa didapat dalam fase ini 

berdasarkan studi kelayakan yang sudah dilakukan, termasuk 

didalamnya kegunaan software yang diharap pengguna dan batasan 

software 

c. Desain 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan implementasi atau coding. 

Tahap ini bertujuan untuk memberikan untuk memberikan gambaran 

yang sedahrusnya dikerjakan dan tampilannya. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah menjadi modul – modul kecil yang akan digabung dalam tahap 

berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan 

terhadap modul yang dibuat, apakah telah memenuhi fungsi yang 

diinginkan atau belum. 

e. Pengujian 

Pada tahap ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

software yang dibuat telah sesuai dengan desain dan apakah masih 

terdapat kesalahan atau tidak. 

f. Maintenance  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software 

yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

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 tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian 

pendukung sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa 

penelitian ini dilakukan. Juga berisi landasan teori yang membahas tentang 

sistem inventori, barcodem dan Android. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka 

konsep penelitian yang digunakan untuk sistem inventori Laboratorium 

Teknik Informatika pada Android menggunakan barcode. Dengan adanya 

metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam 

merumuskan masalah penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini membuat 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. 


