
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Dewasa kini, jika membahas mengenai suatu persediaan atau yang dikenal 

dengan inventori merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Ada banyak hal yang 

berhubungan dengan persediaan, baik dari persediaan bahan dasar baku, 

persediaan komponen hingga ke persediaan peralatan dalam sebuah instansi. 

Persediaan atau inventori adalah segala macam barang-barang yang disimpan 

untuk digunakan pada masa atau periode mendatang. Persediaan terdiri dari bahan 

baku, bahan setengah jadi dan bahan jadi. Persediaan bahan baku dan bahan 

setengah jadi disimpan untuk digunakan sebagai bahan proses produksi, 

sedangkan persediaan bahan jadi disimpan untuk dijual atau dipasarkan. 

Proses pengelolaan inventori harus dilakukan secara seksama dan tidak 

boleh sembarangan. Karena hal ini adalah awal atau dasar dari sebuah produksi 

yang akan dilakukan nantinya. Apabila proses pengelolaan inventori dilakukan 

dengan baik, maka semua stok persediaan barang dapat diketahui dengan mudah 

dan bahkan tempat peletakannya sekalipun. Sistem inventori atau persediaan 

barang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu 

instansi, terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak dibidang distribusi barang. 

Ketersediaan barang dalam memenuhi pesanan pelanggan menjadi sangat penting, 

namun stok barang yang terlalu menumpuk akan menimbulkan kerugian yang 

menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Inventori pada hakikatnya 

bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas eksistensi suatu perusahaan dengan 

mencari keuntungan atau laba dengan cara memberikan pelayanan yang 

memuaskan. 

Saat ini Jurusan Teknik Industri UIN SUSKA memiliki 5 laboratorium 

yaitu Management and Simulation Laboratory, Ergonomic Laboratory, Design 

Laboratory, Integrated Workshop Laboratory, Advance Integrated Laboratory. 

Daftar peralatan, alat bantu dan material yang ada di laboratorium dapat dilihat di 

Lampiran A. 
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Berdasarkan Lampiran A tersebut diketahui bahwa total jumlah peralatan 

yang ada di Laboratorium Jurusan Teknik Industri saat ini adalah 548 buah yang 

dipisah menjadi 9 bagian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari Management and 

Simulation Laboratory yang berjumlah 57 buah, Ergonomic Laboratory yang 

berjumlah 80 buah, Design Laboratory yang berjumlah 183 buah, Integrated 

Workshop Laboratory yang berjumlah 3 buah, Advance Integrated Laboratory 

yang berjumlah 19 buah, Laboratorium Workshop yang berjumlah 121 buah, 

Laboratorium Manajemen dan Simulasi yang berjumlah 10 buah, Laboratorium 

Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi yang berjumlah 51 buah, dan Lab. 

Ergonomic dan Workshop yang terpisah di tabel lainnya berjumlah 24 buah. 

Berdasarkan bagian-bagian tersebut diketahui memiliki nama yang sama, hal ini 

disebabkan jumlah peralatan yang masuk belum digabung daftarnya dengan yang 

lama. 

Berikut ini merupakan flowchart alur peminjaman alat yang ada di 

Laboratorium Jurusan Teknik Industri UIN SUSKA. 

 

Gambar 1.1 Flowchart Peminjaman Alat Laboratorium 
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Berdasarkan flowchart tersebut yang diperoleh dari Kepala Lab dan 

Laboran melalui wawancara dan berdiskusi mengenai permasalahan yang dialami, 

maka yang menjadi permasalahannya adalah saat pencatatan alat yang dipinjam 

atau dikembalikan dilakukan secara manual. Kondisi yang ada saat ini adalah data 

inventarisasi alat yang ada disimpan dalam bentuk Excel sehingga apabila 

dilakukan perubahan jumlah dan kondisi alat yang tersedia untuk dipinjam akan 

membuat data jumlah alat yang sebenarnya tidak diketahui atau malah akan 

membingungkan. Borang-borang yang ada juga akan semakin banyak seiring 

naiknya jumlah peminjaman dan hal ini akan semakin mempersulit kerja laboran 

dalam mengecek jumlah dan kondisi barang yang ada. 

Permasalahan yang ditemukan dari pencatatan yang dilakukan secara 

manual selanjutnya adalah jika tingkat peminjaman alat semakin tinggi maka 

berkas-berkas yang dihasilkan akan semakin banyak dan waktu yang dibutuhkan 

untuk memeriksa berkas-berkas tersebut akan semakin lama. Kondisi, jumlah 

material dan alat juga tidak update dikarenakan data-data tersebut belum dicatat 

secara keseluruhan dan masih dalam bentuk berkas-berkas penerimaan atau 

peminjaman. 

Permasalahan berikutnya adalah apabila dilakukan audit atau pemeriksaan 

secara internal dan/atau eksternal. Laboratorium Jurusan Teknik Industri diaudit 

atau diperiksa hingga 5 kali dalam setahun. Kemudian setiap kali diadakan audit 

atau pemeriksaan baik untuk tingkat fakultas maupun universitas guna melakukan 

penilaian akreditasi maka Laboratorium Jurusan Teknik Industri yang akan 

diperiksa terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan peralatan dan material yang ada di 

laboratorium jurusan teknik industri jauh lebih mahal daripada peralatan yang ada 

di laboratorium lain yang ada di UIN SUSKA. Pada saat dilakukan pemeriksaan 

mendadak maka pihak jurusan akan tergesa-gesa menyiapkan laporan 

inventarisasi yang ada untuk diperiksa pihak audit.  

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin membuat sistem 

informasi inventori agar memudahkan proses pencatatan daftar peralatan, alat 

bantu dan material. Sistem inventori juga memudahkan petugas karena sistem 

yang akan dirancang menggunakan sistem database yang akan membantu dalam 
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proses penyimpanan seluruh data. Sehingga, dengan adanya sistem informasi 

berbasis aplikasi komputer tentu akan membantu Ketua laboratorium dalam 

mengetahui berapa banyak persediaan peralatan yang ada di laboratorium. 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program sehingga tidak perlu lagi 

menginstall program-program tersebut secara terpisah. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia 

dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang 

mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. 

Software ini juga mudah didapatkan dengan cara mendownload langsung dari web 

resminya.  XAMPP dipilih karena software ini sudah memiliki PHP, Apache dan 

MySQL yang akan digunakan untuk membuat sistem informasi nantinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang, maka rumusan 

masalah yang diperoleh adalah bagaimana merancang sistem informasi inventori 

pada Laboratorium Teknik Industri UIN SUSKA. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang ada 

yaitu mengembangkan sistem inventori yang telah ada menjadi lebih terintegrasi 

dan terkonsolidasi dengan sistem yang terkomputerisasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Laboratorium Teknik Industri UIN SUSKA 

a. Dapat membantu menyelesaikan permasalahan inventori yang ada 

di Laboratorium Teknik Industri UIN SUSKA. 
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b. Dapat memberikan saran kepada Kepala Laboratorium dan 

Laboran di Laboratorium Jurusan Teknik Industri UIN SUSKA 

tentang bagaimana mengelola inventori dengan cara yang lebih 

baik. 

2. Bagi Peneliti dapat mengetahui bagaimana cara memecahkan 

permasalahan 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas pada penelitian ini, maka dibutuhkan 

batasan masalah untuk dapat membuat pembahasan yang dilakukan tidak melebar 

pada permasalahan yang lainnya. Adapaun batasan permasalahannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggunakan Software XAMPP v3.2.1. 

2. Data inventori yang digunakan adalah daftar persediaan alat 

Laboratorium Teknik Industri UIN SUSKA per Februari 2017. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sejenis dengan penelitian yang sebelumnya, 

maka diperoleh posisi penelitian sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. Peneliti Judul Tujuan Tahun 

1 Dewi Sawitri 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Manajemen   

Persediaan Barang  

“Electrolux 

Authorized Service 

CV. Momentum 

Teknik” 

1.  Memodelkan atau 

merancang sistem 

inventory menggunakan 

pendekatan berorientasi 

obyek. 

2.  Mengembangkan sistem 

inventory yang telah ada 

menjadi lebih 

terintegrasi dan 

terkonsolidasi dengan 

sistem yang 

terkomputerisasi. 

2009 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No. Peneliti Judul Tujuan Tahun 

2 
Minarni dan 

Susanti 

Sistem Informasi 

Inventory Obat 

pada Rumah Sakit 

Umum Daerah 

(RSUD) Padang 

1. Mendesain dan 

mengimplementasikan 

sistem informasi 

inventory obat untuk 

tercapainya efisiensi 

kerja 

2014 

3 Fatim Nugrahanti 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Inventory 

Sparepart Mesin 

Fotocopy dengan 

Menggunakan 

Visual Delphi 7  

(Studi Kasus Di 

UD. Eka Taruna 

Madiun) 

1. Merancang sistem 

informasi Inventory 

dengan bahasa 

pemrograman Delphi 7 

dan menggunakan 

MySQL untuk basis 

datanya. 

2. Melakukan perubahan 

dari proses sistem lama 

menjadi sistem baru 

sehingga  dalam 

pengoperasian 

pengolahan data stock 

barang menjadi lebih  

jelas  keakuratan data 

yang dimiliki oleh UD. 

Eka Taruna. 

2015 

4 
M. Falih 

Sabariandy 

Perancangan 

Sistem Informasi 

Inventori pada 

Laboratorium 

Teknik Industri 

UIN SUSKA 

1. Mengembangkan sistem 

inventori yang telah ada 

menjadi lebih 

terintegrasi dan 

terkonsolidasi dengan 

sistem yang 

terkomputerisasi. 

2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

laporan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan teori-teori pendukung yang digunakan sebagai dasar 

pemikiran untuk membahas dan mencari permasalahan yang ada, 

yaitu definisi inventori dan definisi sistem inventori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan 

dalam proses penelitian, pengumpulan dan penelitian serta 

pengolahan dan analisis data. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Menjelaskan secara skematis langkah-langkah yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data, pengolahan data hingga 

pemprosesan data. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Menjelaskan penerapan sistem yang telah dirancang sebelumnya 

untuk dibuat menjadi sistem yang sesungguhnya serta cara 

penggunaannya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian 

dan pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai 

langkah yang dapat diambil. 

DAFTAR PUSTAKA 


