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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem inventory adalah suatu kegiatan dalam proses pengolahan data  barang 

yang terdapat di dalam suatu gudang. Sistem inventory memiliki pengaruh besar 

terhadap suatu instansi, karena sistem inventory dapat membantu menyelesaikan 

masalah pengolahan data barang dan memudahkan pelaporan data barang yang 

tersedia. Suatu instansi yang tidak memiliki sistem inventory, akan mengalami 

sedikit masalah dalam pengolahan data barang misalnya, pada jurusan Ilmu 

Komputer di Universitas Lampung yang melakukan sistem pencatatan data 

inventory secara manual. Staff melakukan pendataan barang. Aktifitas 

pendataannya meliputi, pendataan barang baru datang, barang lama yang masih 

layak digunakan, bahkan barang yang rusak dan harus diganti dalam setiap ruang, 

kemudian data tersebut diolah menjadi laporan data inventory kepada pihak 

jurusan dengan menggunakan Microsoft excel. Proses pendataan seperti ini kurang 

efektif karena dibutuhkan ketelitian, dalam pendataan dengan jumlah barang yang 

banyak sering mengakibatkan terjadinya redundancy data (data ganda) dan dalam 

proses pembuatan laporan data inventory membutuhkan proses yang lama karena 

staff harus membuat data baru. Permasalahan tersebut  membuat staff harus 

bekerja secara berulang-ulang untuk memperoleh data yang tepat, misalnya pada 
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kasus pembuatan laporan data inventory untuk  pendataan barang baru yang akan 

diletakan pada ruangan yang tersedia, staff harus melakukan pengecekan ulang 

terhadap kondisi barang yang tersedia di ruangan dan merevisi laporan  inventory 

barang tersebut. 

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara 

optimal untuk tercapainya pengawasan yang efektif terhadap keuangan/kekayaan 

Negara, dipandang perlu untuk mengadakan inventarisasi serta penyusunan daftar 

inventaris dari barang milik/ kekayaan Negara. Pelaksanakan inventarisasi serta 

dalam rangka tertib administrasi secara menyeluruh perlu dikembangkan satu 

sistem inventory yang mendukung setiap kegiatan yang bersangkutan dengan 

pengurusan barang, dengan demikian akan diperoleh data yang tepat, cepat dan 

akurat yang diharapkan akan dapat memenuhi kesempurnaan pengurusan dan 

pengawasan terhadap barang milik/kekayaan Negara. Inventarisasi digunakan 

selain untuk pertanggungjawaban barang milik/kekayaan Negara juga dapat 

digunakan untuk tujuan-tujuan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengawasan pada Departemen Permukiman dan Prasarana 

Wilayah secara keseluruhan maupun bagi instansi di lingkungannya.  

 

Aplikasi sistem inventory di sebuah perusahaan retail mengimplementasikan 

metode pendekatan Neuro-Dynamic programming untuk mengoptimalkan 
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penempatan barang dan dapat melakukan pengadaan barang dengan efektif dan 

efisien di gudang. Neuro-Dynamic programming merupakan teknik pendekatan 

baru dalam bidang pengendalian persediaan (inventory control). Metode ini 

berfokus pada solusi pendekatan yang akan dihasilkan dan untuk mendapatkan 

hasil perhitungan optimasi pengendalian persediaan dengan metode Neuro-

Dynamic programming, yaitu harus diperoleh parameter yang ada di dalam. 

Penentuan stok barang berdasarkan metode Neuro-Dynamic programming dapat 

mengoptimalkan jumlah stok barang yang ada, sehingga tidak terjadi overdemand 

dan oversupply (Manik,2008). Penelitian lain mengatakan bahwa metode Neuro-

Dynamic cukup membantu dalam  mengambil keputusan taktis karena tersedianya 

informasi yang dibutuhkan secara cepat dan cukup akurat. Pengendaliaan 

persediaan adalah suatu teknik yang berkaitan dengan penetapan terhadap 

besarnya persediaan bahan yang harus diadakan untuk menjamin kelancaran 

dalam kegiatan operasional produksi, serta menetapkan jadwal pengadaan dan 

jumlah pemesanan barang yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan (Sahli dan 

Suanti, 2013). Penelitian ini merupakan pembangunan sistem inventory di jurusan 

Ilmu Komputer. Sistem yang akan dikembangkan dapat menyajikan data secara 

realtime dan akses data yang cepat sehingga, apabila ada barang yang baru masuk 

serta ada perubahan pada status barang maka pengguna dapat langsung mengakses 

data tersebut. Penelitian ini juga mengadopsi metode inventory yang telah 

dijabarkan diatas untuk pengembangan sistem. Metode Neuro-Dynamic 

Programming yang akan digunakan untuk penentuan dan pengendalian jumlah 

kebutuhan barang pada jurusan Ilmu Komputer apakah barang yang tersedia 

sudah berlebihan atau mengalami kekurangan barang dapat ketahui oleh sistem. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan sistem 

inventory pada Jurusan Ilmu Komputer.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem inventory ini tidak melakukan proses transaksi jual beli. 

2. Sistem inventory mengimplementasikan data barang di Jurusan Ilmu 

Komputer. 

3. Kategori barang berupa:  

a. Furniture seperti : Meja, Kursi, Lemari, dan sebagainya. 

b. Elektronik seperti : Komputer, LCD, Laptop, AC, Printer, dan 

sebagainya. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah membangun sistem inventory di jurusan 

Ilmu Komputer. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan pada 

staff dalam proses pengolahan data barang inventory dan pembuatan laporan yang 

tepat waktu kepada pihak jurusan. 


