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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sistem informasi sangat dibutuhkan pada saat ini dalam meningkatkan 

pengawasan terhadap suatu pekerjaan sehingga lebih mudah untuk melakukan 

monitoring. Sebuah sistem informasi sangat mempengaruhi kemajuan kinerja 

karena melalui sistem informasi yang terbangun dapat memberikan informasi yang 

dapat terpercaya bagi para pengguna juga mempercepat pengaksesan data 

khususnya di zaman yang sangat maju ini perkembangan teknologi mengharuskan 

keberadaan sistem informasi sebagai salah satu sarana informasi. (Victor Marudut 

Mulia Siregar, 2018) 

Inventaris merupakan daftar yang memuat semua barang milik kantor yang 

dipakai dalam melaksanakan tugas. Pada sekolah SMA Negeri 2 Siak Hulu, 

pengolahan data inventaris seperti penyimpanan dan pencarian data inventaris 

barang masih kurang optimal karena sistem penyimpanan datanya masih 

dilaksanakan dengan melakukan pencatatan ke dalam buku besar, sehingga ketika 

terjadi perpindahan maupun kehilangan barang, maka petugas yang menangani 

inventaris barang kewalahan untuk mencari maupun menggantikan barang 

tersebut karena pencatatan barang yang kurang efektif. 

Agar pencatatan inventaris barang pada SMA Negeri 2 Siak Hulu lebih tepat 

dan akurat serta lebih mudah untuk dilakukan, maka dirancang suatu sistem 

informasi inventaris barang untuk dapat mendata keberadaan barang-barang 

tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dirancang sebuah sistem informasi 

inventaris barang dengan menggunakan bahasa pemograman php dan database 

MySQL yang akan mempermudah pihak Sekolah SMA Negeri 2 Siak Hulu dalam 

merecord data inventaris barang serta membuat laporan data inventaris menjadi 

tertata rapi. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Kerja Praktek di laksanakan selama 4 bulan di akhir semester 7. Kerja prakter 

dilaksanakan di PT.Garuda Cyber Indonesia selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 

24 januari 2022 sampai 04 maret 2022, PT. Garuda Cyber Indonesia berlokasi 

dikota pekanbaru (panam), Jam operasi perusahaan yaitu pada hari senin – jumat 

pukul 07:45 sampai 17:00. Kemudian dilanjutkan di PT. Globalriau Data Solusi 

selama 3 bulan, di mulai dari tanggal 21 Maret 2022 sampai 21 Juni 2022. Kerja 

praktek dilaksanakan di PT.Globalriau Data Solusi yang berlokasi di Jalan 

Rajawali, Panam, kota Pekanbaru. Jam operasional perusahaan GDS ini yaitu pada 

hari Senin – Jumat pukul 08:00 wib – 16.00, sedangkan untuk hari sabtunya pukul 

08:00 wib – 12:00. Selama melakukan kerja praktek difokuskan untuk mengerjakan 

project aplikasi invetaris barang sekolah berbasis website, project tersebut 

merupakan permintaan dari perusahaan 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat  

Adapun tujuan dari pelaksaan Kerja Praktek ini adalah : 

1. Melatih mahasiswa untuk memahami kemampuan dan kualitas kerja 

yang ada pada diri masing-masing didalam dunia kerja. 

2. Memperoleh pengalaman praktis sesuai dengan pengetahuan dan 

keterampilan  program studi. 

3. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan dalam lapangan 

kerja. 

4. Menciptakan dan melahirkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, 

serta etika yang baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar 

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah : 

1. Menambah wawasan selama melakukan kerja praktek dilakukan. 

2. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja 

secara nyata. 
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3. Mahasiswa dapat memahami lebih dalam tentang dunia kerja dengan 

segala  permasalahan yang dihadapi. 

4. Meningkatkan kerja sama antara pihak perusahaan dengan lembaga 

pendidikan khususnya Program Studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak 

1.4 Luaran Proyek  

Output yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan selama kerja praktek di 

PT. Globalriau Data Solusi adalah membuat aplikasi pendataan barang inventaris 

sekolah berbasis website.  


