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1.1Latar Belakang 

Perusahaan PT.Kutai Timber Indonesia adalah penghasil produksi 

plywood,word working dan particle board yang berbahan dasar utama kayu yang 

berlamat di PelabuhanTanjungTembaga,Probolinggo Jawa Timur.Perusahaan besar 

seperti PT.Kutai Timber Indonesia tentu membutuhkan sebuah system informasi 

untuk mengelola data invetaris barang yang berhubungan dengan hasil produksi 

PT.Kutai Timber Indonesia. 

Informasi yang berhubungan dengan barang masuk dan barang keluar 

sangat penting untuk dibukukan secara tertib barang hasil produksi, dan 

mengetahui secara pasti jumlah kekayaan PT.Kutai Timber Indonesia.Barang yang 

dimiliki perusahaan perlu dilaksanakan dan mendapat perhatian secara lebih karena 

adanya kemungkinan barang produksi yang keluar tidak tercatat oleh perusahaan. 

Perusahaan perlu mengontrol kegiatan inventaris barang seperti; 

perhitungan barang, penilaian  barang apakah siap dikirim atau belum, pemberian 

barcode pada setiap barang produksi yang sudah siap dikirim, dan mendata barang 

produksi yang cacat atau rusakberat. 

Sehingga dibutuhkan system informasi inventaris barang yang dapat 

mempermudah proses pengolahan data system inventaris barang.Dengan demikian 

perusahaan bisa mengontrol barang hasil produksi dan membantu memberikan 

informasi mengenai data inventaris kapada pengawas perusahaan PT.Kutai Timber 

Indonesia.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat klasifikasi barang produksi digabungkan kedalam

golongan dan bidang produksi.

2. Bagaimana agar pengelolaan barang dapat terintegrasi dengan pengalokasian

barang disetiap unit gudang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merancang proses penyimpanan data master barang untuk setiap kelompok 

produksi tertentu 

2. Merancang tampilan antarmuka yang dapat memberikan informasi kepada user 

mengenai barang produksi. 

3. Merancang tabel barang produksi yang terintegrasi dengan setiap unit gudang 

penyimpanan 

1.4 Batasa Masalah 

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini yaitu : 

a. Aplikasi dibangun mengunakan perangkat lunak system windows seven yang 

meliputi aplikasi Dream weaver 8, Apache web server, Web Script, PHP and 

MySQL.  

b.Aplikasi ini juga didukung bahasa pemrograman pendukung seperti HTML dan 

CSS 

1.5. Sistematika Pembahasan 

BAB 1  : Pendahuluan 

Penjelasan singkat yang berhubungan dengan latar belakang 

masalah,batasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, metodoligi 

penelitian serta manfaat dari prnrlitian 

         BAB 2  : Landasan teori 

       Bab ini terdapat beberapa penngertian serta,Pengertian Sistem Akademik, 

DataBaseMySQL,Web PHP,HTML dan java Scripts. 

      BAB 3 : Analisis dan Perancangan Sistem 

       Pembahasan mengenai perancangan system  meliputi halaman utama dimana 

pada halaman utama berisikan beberapa menu yang berhubungan dengan sistem 

informasi inventaris barang terutama barang produksi di PT.KUTAI TIMBER 

INDONESIA. 
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BAB 4  : Implementasi Pengujian 

       Penjelasan dan pengertian implementasi system,spesifikasi perankat lunak yang 

mendukung system serta instalasi PHP dan MySQL. 

         BAB 5  : kesimpulan dan Saran 

        Hasil pemikiran dari bab sebelumnya yang ditarik menjadi kesimpulan serta 

saran dari hasil penelitian. 

 


