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BAB II 

TINJAUAN UMUM SISTEM 

 

II.1. Tinjauan Umum 

 Seperti yang telah dijelaskan pada bab I, bahwa sistem informasi stok barang 

secara manual akan menimbulkan keterlambatan penyajian informasi yang kadang 

kadang informasi ini sangat dibutuhkan secepat mungkin oleh pengguna informasi, 

sehingga menimbulkan pemborosan waktu. Padahal waktu sangat berharga untuk 

kemajuan suatu perusahaan. Dan akhirnya, banyak aktifitas lain yang juga tertunda 

dikarenakan keterlambatan informasi ini. Selain keterlambatan penyajian informasi, 

yang sangat berpengaruh adalah faktor ketelitian. Sistem manual mempunyai faktor 

ketelitian yang tidak begitu baik. Tentu saja hal ini tergantung juga pada faktor 

manusia sebagai pelaksana. 

 Untuk mengatasi keterlambatan penyajian informasi dan kelemahan tersebut 

diatas, maka digunakan komputer sebagai alat bantu. Dalam hal ini yang juga harus 

diperhatikan dalam pembuatan sistem pengolahan data adalah faktor kesesuaian 

sistem dengan pemakai, agar dalam penggunaannya pemakai tidak menemui 

kesulitan baru, yang justru berakibat tidak bisa dioperasikannya sistem pengolahan 

data yang dimaksud. 

 Penyusunan sistem pengolahan data pergudangan yang disajikan sebenarnya 

merupakan pengolahan subyek saja, yaitu pengalihan dari sarana manual ke sarana 

sistem pengolahan data dengan komputer. Bahan penyusunan karya tulis ini 

sebenarnya adalah sistem pengolahan data yang sudah ada sebelumnya(manual). 

Setelah dilakukan beberapa analisa dan evaluasi, maka didapat ide penyusunan 

sistem pengolahan data gudang ini. Tentu saja ada beberapa perubahan yang 

dianggap perlu untuk memperoleh suatu sistem pengolahan data yang maksimal, 
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tetapi perubahan ini bukan hal hal yang mendasar yang dapat menimbulkan 

kesalahan informasi. 

 

II. 2 Administrasi Pergudangan 

 Pengolahan data pergudangan yang ada pada PT Badan Penerbit Kedaualatan 

Rakyat DIY sebenarnya sudah efektif. Langkah kerja yang diterapkan merupakan 

cara terbaik jika dibandingkan dengan alternatif lain, meskipun dikerjakan secara 

manual. 

 Langkah pengolahan data pergudangan pada PT Badan Penerbit Kedaulatan 

Rakyat DIY adalah sebagai berikut : 

a. Barang masuk 

Struktur barang masuk meliputi : 

• Pembelian dari supplier 

Untuk memenuhi kebutuhan persediaan barang, PT Badan Penerbit 

Kedaulatan Rakyat DIY memperoleh barang kebutuhan dari beberapa 

Supplier baik itu dari dalam ataupun dari luar kota. Masuknya barang 

kebutuhan di gudang terjadi apabila persediaan telah mencapai batas 

minimum dan barang tersebut masih dibutuhkan oleh bagian bagian yang ada 

di PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat DIY. 

• Adanya transaksi retur barang masuk ke supplier 

Bagian penerimaan barang akan menerima barang dan barang tersebut 

diperiksa terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam persediaan. Apabila 

terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian jumlah yang disetujui maka barang 

tersebut dapat dikembalikan kepada Suppliernya.  

Pengembalian barang akan mempengaruhi jumlah stok atau 

persediaan barang, karena barang yang di retur ini merupakan barang yang 

rusak pada saat pemeriksaan barang masuk. 
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b. Barang Keluar   

Pengeluaran barang dari gudang terjadi apabila ada permintaan bahan atau 

barang dari bagian Penerbit Kedaulatan Rakyat yang membutuhkan untuk keperluan 

proses produksi. Permintaan bahan atau barang ke gudang harus disertai dengan bon 

daftar permintaan bahan atau barang dari bagian pemesan yang ditujukan ke gudang. 

Bersamaan dengan pengeluaran barang dibuatkan pula bon bukti permintaan barang 

sebagai laporan pengeluaran barang dari gudang yang diminta oleh bagian Penerbit 

Kedaulatan Rakyat. 

 Pengeluaran barang akan menyebabkan persediaan akhir barang berkurang 

sejumlah barang yang dikeluarkan dan pengeluaran barang tidak dapat melebihi 

persediaan barang. 
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