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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sistem komputerisasi saat ini sudah merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang segala aktifitas atau kerja seseorang. Hal ini  terjadi karena adanya komputer hampir seluruh kegiatan pekerjaan dilakukan dengan komputer baik dari segi bidang bisnis, perdagangan, akuntansi maupun bidang yang lain, karena sejak pertama kali komputer ditemukan sampai sekarang terus menerus mengalami perkembangan baik dari segi hardware maupun software.
Dengan adanya komputer banyak segala aktivitas yang dilakukan dengan manual diganti dengan sistem komputerisasi. Karena keuntungan dengan adanya komputer yang diperoleh sangat besar atau dapat dioptimalkan.
Adanya sistem komputer sebagai alat bantu dalam bekerja akan banyak membawa manfaat yang dapat dirasakan, seperti :
	Kecepatan dan ketepatan dalam pengolahan data 

Efisien waktu dan tenaga
	Dapat menekan timbulnya kesalahan akibat kurang telitinya sumber daya manusia
Demikian halnya dengan komputerisasi persediaan bahan telur asin di UD. Pribumi Brebes memang dapat dilakukan secara manual tetapi dengan menggunakan sistem manual akan banyak mengalami berbagai macam hambatan antara lain jika penulisan dilakukan dengan menggunakan bon menulis dan menyimpan data pada bon tersebut akan menimbulkan banyak kemungkinan hal yang terjadi, seperti :
	Bon hilang
	Memerlukan banyak buku, jika dalam jangka panjang buku yang harus dipakai terlalu banyak dan apabila mengalami kekeliruan dalam pencatatan
	Memakan waktu lebih lama dan faktor ketelitian rendah

Tetapi dengan adanya penggunaan aplikasi atau komputerisasi sebagai satu langkah otomatisasi terhadap proses dalam pengolahan data dan menggunakan sistem komputerisasi banyak membawa manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Pokok Permasalahan
Dengan permasalahan yang ada dalam penjelasan latar belakang maka penyusun membatasi tentang persediaan bahan yang ada dalam perusahaan untuk mencatat semua jumlah persediaan stock bahan yang digudang, dan membuat sistem pengolahan data dan bentuk sistem komputerisasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pokok permasalahan itu adalah :
	Penyajian informasi-informasi tentang data persediaan bahan terutama bahan keluar masuk untuk mempermudah dalam pendataan stock bahan, selain itu juga mendapatkan laporan bahan yang lebih rinci berdasarkan tiap-tiap permasalahan yang ada.  
	Untuk mendapatkan laporan persediaan bahan lebih terperinci dengan berdasarkan tiap permasalahan.
	Dengan cepat dapat megendalikan kesalahan dengan cara pencegahan kesalahan, pendeteksian kesalahan, pembetulan kesalahan dan penghematan waktu.

Tujuan Penulisan
Penulisan karya tulis sistem komputerisasi persediaan bahan telur asin di UD. Pribumi ini digunakan untuk memberikan gambaran dan informasi yang dibutuhkan secara tepat, akurat dalam membantu pengambilan keputusan.

Batasan Masalah
Dengan banyaknya permasalahan di UD. Pribumi penyusunan tugas akhir ini perlu adanya suatu batasan masalah untuk sistem komputerisasi dan menghasilkan suatu komputerisasi suatu informasi dan tepat pada sasaran dan batasan masalah tersebut yaitu data yang diperoleh guna menghasilkan suatu informasi yang diinginkan, informasi tersebut adalah daftar supplier, daftar pesan, daftar bahan, daftar bahan masuk, daftar retur bahan dan daftar bahan keluar.

Metode Pengumpulan Data
Observasi
Melihat dengan datang secara langsung ketempat dan mempelajari hal-hal yang diperlukan atau yang ada dalam sistem persediaan tersebut.


	Wawancara 

Melakukan dialog dengan pimpinan atau yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya UD. Pribumi dan mengajukan pertanyaan tentang sejauh mana kendala serta kesulitan yang didapat pada sistem persediaan bahan secara manual, kemudian memberikan pandangan bagaimana jika dibuat sistem komputerisasi (menarik titik temu kemudahan atau hal-hal yang bisa didapat lewat sistem komputerisasi)
	Kepustakaan

Belajar dari buku-buku untuk menunjang serta menbantu guna memperoleh hasil yang optimal supaya kekeliruan atau kekurangan yang ada seminimal mungkin, selain itu sebagai referensi bagi pembuatan tugas akhir ini.

Sistematika Penulisan
Agar alur pembahasan ini baik, sistem penulisan yang diterapkan adalah sebagai berikut :
BAB I	PENDAHULUAN
Bab ini diuraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB II	LANDASAN TEORI
Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai pabrik UD. Pribumi, pengolahan data transaksi, dan metode pengambilan data

BAB III	PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab berisi tentang perangkat pendukung, perancangan sistem dan perancangan basis data, perancangan input, perancangan output, diagram alir sistem dan relasi antar tabel
BAB IV	PELAKSANAAN SISTEM
Dalam bab ini diuraikan mengenai tentang spesifikasi program prosedur pelaksanaan sistem
	BAB V	PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Sistem Komputerisasi Persediaan Bahan Telur Asin di UD. Pribumi Brebes.  












