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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

mempegaruhi perkembangan sistem informasi. Kebutuhan 

informasi yang akurat, dan tepat dalam menyajikan suatu data 

yang lengkap maka diperlukan sistem . kebutuhan akan sistem 

informasi sangat dibutuhkan diberbagai aspek , seperti disebuah 

instansi, baik instansi swasta maupun instansi pemerintahan yang 

diantaranya adalah Kantor Camat Maluku Tenggara. 

Kantor Camat Maluku Tenggara merupakan Instansi 

Pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat. 

Pengelolaan dan penyimpanan data inventaris barang pada Kantor 

Camat Maluku Tenggara masih digunakan secara manual yaitu 

dengan menggunakan buku besar yang digunakan untuk mencatat 

barang-barang yang ada. Semua keterangan mengenai barang 

inventaris kantor dicatat dalam suatu buku besar, sehingga untuk 

catatan barang-barang di tahun-tahun sebelumnya sebagian sudah 
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tidak ada lagi karena pengelolaan yang digunakan masih sangat 

sederhana.  

Dengan demikian memperhatikan dan menganalisa 

permasalahan yang dihadapi dalam pengolahan data inventaris 

tersebut, dan pentingnya peranan komputer sebagai alat bantu, 

maka penulis berkeinginan untuk menbuat sistem inventaris pada 

Kantor Camat Maluku Tenggara dengan judul “SISTEM INFORMASI 

INVERTARIS BARANG  PADA KANTOR CAMAT MALUKU TENGGARA.” 

1.2 Rumusan  Masalah 

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi invertaris 

barang yang lebih efektif pada kantor Camat Maluku Tenggara. 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar Dalam penulisan skirpsi ini dibatasi hal-hal yang akan 

dibahas dalam perancangan yaitu : 

1. Sistem yang dibangun meliputi informasi inventaris barang, 

informasi riwayat barang, informasi barang keluar serta  

menyediakan informasi lokosi barang dan jumlah barang 

dalam kantor. 
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2. Pencatatan barang keluar, pencatatan barang masuk, 

pencatatan barang yang hilang dari hasil perbandingan stock. 

3. Laporan yang ditampilan meliputi laporan invertaris barang, 

laporan pengeluaran barang, laporan pemasukan barang dan 

laporan persedian barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mempermudah bagian penggunaan dalam hal 

informasi invertaris barang pada Kantor Camat Maluku 

Tenggara. 

2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang 

ingin melakukan kajian penelitian lebih lanjut tentang 

Sistem Informasi Invertaris Barang pada Kantor Camat 

Maluku Tenggara.    

 

 

 


