BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) merupakan
instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok merehabilitasi penyandang
disabilitas personel Kemhan dan TNI, yang terdiri dari Rehabilitasi Medik,
Rehabilitasi Vokasional, Rehabilitasi Sosial, dan Perumah Sakitan
Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi para
penyandang disabilitas tersebut, Pusrehab Kemhan memerlukan barang-barang
yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi. Barang-barang tersebut
biasanya ditempatkan di Gudang. Meskipun sifatnya hanya transit di gudang,
namun administrasi pergudangan wajib dilaksanakan. Selama ini administrasi
pergudangan masih dilakukan secara manual, baik administrasi barang masuk
maupun barang keluar.
Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna
memberikan solusi terhadap administrasi pergudangan yang masih

manual

untuk dapat dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan demikian pelayanan
rehabilitasi akan menjadi lebih optimal apabila sistem informasi pergudangan
dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk merancang sistem
informasi pergudangan berbasis jaringan di Pusrehab Kemhan. Sehingga peneliti
mengambil judul: “Perancangan Sistem Informasi Pergudangan di Pusrehab
Kemhan”.

I.2 Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diketahui perumusan
masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana sistem administarsi manual
pergudangan di Pusrehab Kemhan?”
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I.3 Ruang Lingkup Penelitian
Agar pembahasan masalah ini tidak menyimpang dari tujuan semula, maka
lingkupdalam penulisan proposal tugas akhir ini dibatasi hanya pada lingkup
Pergudangan Pusrehab Kemhan yang merupakan gudang transit barang masuk
dan barang keluar.

I.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :
a. Merancang dan membangun sistem informasi dalam pengolahan data
barang di gudang.
b. Mempermudah

dan

mempercepat

mengambil

informasi

tentang

pendataan barang yang cepat dan akurat.

I.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan proposal tugas akhir ini adalah :
a. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Rehabilitasi Kementrian
Pertahanan khususnya untuk bagian pergudangan. Dalam pengelolaan
data barang persediaan gudang menjadi lebih efektif dan efisien untuk
penyajian informasi.
b. Menambah pengetahuan dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu
metode penelitian, khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang
sistem informasi pergudangan.
Luaran yang diharapkan dari penelitian proposal tugas akhir ini adalah :
a. Mengamati barang yang masuk dan barang yang keluar.
b. Mengamati prosedur laporan barang masuk yang akan dimasukkan
kedalam stok barang.
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I.6 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari penulisan tugas akhir.
Memberikan gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas
akhir termasuk pengertian-pengertian yang menguraikan sesuatu yang ada
dalam penulisan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang perolehan data dan peralatan yang digunakan serta
langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian dan perancangan pada
sistem informasi pergudangan di Pusrehab Kemhan.
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang profil perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi
serta

sistem

informasi

pergudangan

Pusrehab

Kemhan,

analisa

permasalahan, analisa kebutuhan dan rancangan umum sistem usulan yang
diajukan penulis.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat penulis buat dari sistem
informasi pergudangan Pusrehab Kemhan.

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
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