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BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang
Industri pengecoran logam CV Prima Logam merupakan perusahaan perseorangan. Di era moderenisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki mental yang baik, profesional dan produktifitas yang tinggi, sebab pada era tersebut dunia persaingan di berbagai bidang sangat pesat dan kompetitif.
Dalam hal ini, maka setiap perusahaan harus dapat menggunakan teknologi informasi, dengan menggunakan komputer sebagai sarana aplikasi dan kegiatan perusahaan tersebut dalam menjalankan aktifitasnya, seperti melakukan transaksi pembelian, proses produksi, sampai persediaan barang jadi yang siap dipasarkan.
Sebelumnya CV Prima Logam dalam pengolahan data dengan cara mencatat seluruh transaksi secara manual. Masalah yang sering timbul adalah, pencatatan dalam pembuatan laporan pada akhir periode harus mengumpulkan semua data pada periode sebelumnya sehingga tingkat akurasi dan efisiensi waktu yang dicapai kurang dari yang diharapkan.
Sehingga informasi akan keberadaan barang yang dibutuhkan oleh pemakainya masih terasa lambat, baik itu proses pengolahan data persediaan barang, penyimpanan barang, pemasukan barang dan pengeluaran barang, masih dilakukan dengan cara pencatatan.
Untuk mengatasi masalah lambatnya informasi tersebut dan juga keterbatasan dari pengolahan data dengan cara pencatatan adalah kecepatan, ketelitian dan kedisiplinan yang sangat rentan terhadap kesalahan atau kelalaian
atas informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem pengolahan data yang baik diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan keterbatasan yang ada dan keberadaannya sangat diperlukan oleh CV Prima Logam.
Dengan masalah tersebut penulis bermaksud membantu untuk meringankan masalah yang dihadapi dengan cara membuat pengolahan data berbasis multiuser sehingga dalam penyusunan laporan pada akhir periode tidak perlu dilakukan rekapitulasi secara berulang - ulang.
Berdasarkan uraian diatas maka karya tulis ini diberi judul “SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN PERSEDIAAN BARANG CV PRIMA LOGAM DI KLATEN DENGAN METODE RATA – RATA BERGERAK”
1.2 Maksud karya tulis
Maksud dari karya tulis ini adalah untuk membantu dalam pengolahan persediaan yang efektif dan efesien dalam menyajikan pengolahan data persediaan barang.
1.3 Tujuan karya tulis
Tujuan karya tulis ini adalah untuk memudahkan dalam pencatatan data transaksi pengolahan persediaan barang. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja karyawan maka diperlukan adanya suatu sistem komputerisasi mengenai pengolahan data tersebut. Dengan adanya sistem informasi tersebut, maka para pemakai dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat setiap saat.
1.4 Batasan masalah
Batasan masalah pengolahan persediaan barang ini adalah pengolahan data persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Adapun informasi yang disampaikan meliputi daftar barang, pembelian, penjualan, dan persediaan,
tetapi untuk bagian penjualan hanya simulasi yang meliputi masukan penjualan dan laporan yang mendukung dalam pembuatan laporan persediaan barang.
1.5 Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan laporan karya tulis secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud, tujuan karya tulis, batasan masalah, dan sistematika karya tulis.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya CV Prima Logam, metode yang digunakan, sistem basis bata, mysql server, pemrograman borland delphi 7.0.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Pada bab ini akan menguraikan tentang definisi sistem, perancangan tabel, relasi antar tabel, diagram alir sistem, diagram alir data, rancangan masukan dan keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan tentang spesifikasi program serta implementasinya terhadap sistem pengolahan persediaan barang.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran
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