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BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini merupakan sistem pendukung seseorang 

maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas dengan cara terkomputerisasi. 

Penerapan teknologi informasi ini dapat membantu dalam banyak hal, salah satu 

diantaranya mempermudah dalam pengolahan data secara optimal. Salah satunya 

yaitu CV Mekar Jaya Box, dimana pada sistem persediaan barang masih 

menggunakan sistem manual. 

CV Mekar Jaya Box merupakan salah satu perusahaan kertas. dimana 

prosesnya dalam persediaan barang dan penjualan masih menggunakan sistem 

manual. Pada proses penjualannya juga masih ditulis menggunakan nota, 

sedangkan pada proses persediaan barang yang ada pada gudang masih harus 

ditulis pada buku, karena itu diperlukannya untuk dibuat sistem persediaan barang 

untuk CV Mekar Jaya Box tersebut dengan menggunakan metode FIFO. 

Kelebihan dari sistem ini adalah dapat mengkontrol persediaan barang yang ada 

dengan lebih mudah, selain itu juga dapat mencetak nota transaksi penjualan 

barang. Selama ini pekerjaan di bidang persediaan barang masih menggunakan 

sistem manual, dimana setiap pengecekan barang di tulis dalam buku serta pada 

bukti transaksi masih ditulis pada nota secara manual. 

Untuk itu sistem persediaan barang ini dibuat agar dapat mempermudah 

pekerjaan. Proses transaksi penjualan hanya mencetak nota dan proses 

pengecekan persediaan barang gudang hanya menginputkan barang tersebut. 

Dengan sistem persediaan barang ini diharapkan dapat mempermudah dan mampu 

meningkatkan perkerjaan di CV Mekar Jaya Box. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yang ada, diantaranya : 

1. Bagaimana CV Mekar Jaya Box dapat memantau permintaan pemesanan 

barang dan pendataan data ? 

2. Bagaimana konsumen dapat memesan barang dengan mudah ? 
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3. Bagaimana membuat sistem persediaan barang pada CV Mekar Jaya Box ? 

4. Metode apa yang tepat dalam melakukan penjualan barang ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah diatas, penulis dapat membatasi masalah terkait 

kebutuhan data yang diperlukan dalam membangun sistem persediaan barang 

pada CV Mekar Jaya Box sebagai berikut : 

1. Sistem ini di buat hanya meliputi informasi barang dan pemesanan barang. 

2. Pembayaran dilakukan secara langsung. 

3. Tidak membahas mengenai return barang. 

4. Admin mengelola stok persediaan barang, produk yang terjual, dan laporan 

pemesanan. 

5. User hanya dapat melakukan pemesanan. 

1.4.  Tujuan 

Tujuan pada penulisan ini adalah : 

1. Dapat merancang sistem manajemen persediaan barang antara pemakai 

yang membutuhkan sehingga dapat membantu penyediaan barang. 

2. Dapat memudahkan dalam mencatat pemakaian barang dan menyimpan 

barang. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat pada penyusunan laporan skripsi adalah : 

1. Mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan dan kemampuan dalam membuat sistem 

manajemen persediaan dan penjualan barang. 

2. Instansi 

Sistem manajemen persediaan barang diharapkan dapat mempermudah 

dalam proses persediaan barang dan dapat mempermudah dalam penjualan 

barang. 

 


