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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perusahaan pasti tidak lepas dengan masalah stok barang. Proses

pencatatan stok barang yang banyak terkadang membuat sebuah perusahaan

membutuhkan waktu yang lebih dalam proses perhitungannya. Apalagi dengan

pembelian barang yang banyak dan pengeluran barang yang cepat pasti membutuhkan

waktu dalam mencatat setiap barang yang masuk dan keluar. Di sebuah Apotek di kota

Wonogiri bernama Apotek Setya Budi, penulis mengambil studi kasus dalam hal

pencatatan stok barang dimana terdapat kesulitan dalam proses pengelolaan stok

barang. Keadaan pencatatan stok di Apotek setya budi masih menggunakan kartu stok

untuk pengelolaan stok, setiap barang yang masuk dan keluar agak banyak terdapat

kesulitan perhitungan stok barang nya. Di Apotek Setya Budi ini mempunyai

pencatatan stok secara berkala, karena proses pembelian dan pengeluran obat pada

apotek Setya Budi berjalan cepat, sehingga stok barang yang ada pada gudang dan pada

pencatatan haruslah sama. Berbeda dengan toko toko lain, apotek merupakan sebuah

perusahaan yang diawasi langsung oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

dimana proses pencatatan stok barang, barang apa saja yang dijual secara berkala akan

diawasi dan di teliti oleh BPOM tak terkecuali pada apotek Setya Budi ini. Sehingga

pihak apotek Setya Budi pun mau tidak mau harus melakukan stok barang secara
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berkala untuk membuat laporan bulanan maupun tahunan. Dalam proses ini dibutuhkan

waktu yang cepat oleh pemilik untuk mengetahui obat experied, obat habis, pembelian

obat dari perusahaan mana, dan laporan pembelian maupun pengeluran obat.

Teknologi mobile yang sedang popular adalah teknologi android. Android

adalah sistem operasi yang dimodifikasi dari kernel linux yang berbasis open source

sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Teknologi Android dapat dimanfaatkan

dalam berbagai kegiatan manusia dengan tujuan mempermudah, mulai dari

mempermudah berkomunikasi, mempermudah belajar, sampai mempermudah dalam

urusan bisnis. Teknologi mobile android ini dapat digunakan untuk mengatasi

permasalahan kecepatan input dan output stok barang di apotek Setya Budi.

Dengan menggunakan kamera untuk melakukan scan barcode, dapat dibuat

aplikasi android untuk melakukan scan sebuah barcode. Perpaduan kamera yang dapat

menangkap scan barcode akan dimanfaatkan penulis untuk membantu memasukkan

data atau pun mengeluarkan data stok barang secara cepat dan real time khusus nya di

apotek Setya Budi . Diharapkan dengan aplikasi android barcode ini, juga membantu

petugas gudang di apotek Setya Budi memasukkan stok pembelian barang maupun

pengeluaran barang, serta laporan kepada pemilik di apotek Setya Budi. Sehingga

pemilik di apotek Setya Budi pun akan lebih mudah mengoreksi barang yang akan

habis, barang experied atau barang yang laku dan tidak laku.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalah sebagai

berikut : bagaimana cara membuat aplikasi pengelolaan stok barang menggunakan

barcode pada android di apotek Setya Budi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang akan dibuat sebagai berikut

:

1. Aplikasi ini digunakan hanya untuk internal apotek Setya Budi khusus nya bagian

gudang dengan pemilik selaku pemilik usaha.

2. Aplikasi ini berbasis android dan web. Aplikasi pengelolaan stok barang berbasis

android digunakan oleh petugas gudang. Sedangkan aplikasi pengelolaan stok

barang berbasis web digunakan oleh pemilik.

3. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan zxing library yang diimplementasikan

pada android studio.

4. Aplikasi ini hanya terbatas digunakan untuk melakukan stok barang yang  terdapat

barcode/qrcode saja seperti box, sirup, kaleng dan box salep.

5. Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan sistem operasi android 5.0 (Lollipop)

atau versi yang lebih tinggi.
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas muncul tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mendesain serta

mengimplementasikan aplikasi pengelolaan stok barang berbasis android

menggunakan zxing library yang diimplementasikan pada android studio.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari implementasi teknologi Zxing Library ke dalam aplikasi Stok

Barang Apotek Setya Budi diharapkan mampu memudahkan dalam proses men-stok

barang di Apotek Setya Budi, selain itu bagi pemilik dapat memudahkan memantau

stok barang yang ada di Apotek Setya Budi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas isi dari skripsi ini, maka materi materi yang tertera

pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika

penyampaian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini menjelaskan tentang acuan utama dalam beberapa studi yang pernah

dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan penulisan skripsi serta menjelaskan
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tentang pengertian android, apache, java, JSON, ZXING, framwork, Code igniter, QR-

CODE, dan metode FIFO.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bahan/data, peralatan yang dibutuhkan, prosedur dan

proses pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi dan ujicoba sistem dimana implementasis

sistem meliputi implementasi library ZXING, implementasi JSON, dan implementasi

metode First In First Out (FIFO).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


