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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya barang di gudang persediaan sementara sistem belum 

terkomputerisasi membuat pemilik AHX MOTOR sedikit kesulitan dalam 

mengatur dan membuat pembukuan tentang persediaan barang. 

Pada kesempatan kali ini penulis berencana membuat sebuah program yang 

terkomputerisasi sehingga dapat membantu dalam pengolahan data 

ketersediaan suku cadang di gudang. 

Kerja praktek (KP) merupakan matakuliah wajib yang harus ditempuh oleh 

semua mahasiswa  IIB Darmajaya. Mata kuliah kerja praktek merupakan 

simulasi yang dilakukan sebelum mahasiswa masuk ke dalam dunia kerja 

yang sesungguhnya yang dilaksanakan oleh semua jurusan. 

Pada kerja praktek mahasiswa diwajibkan mengikuti pembekalan yang 

diadakan pada setiap jurusan guna mahasiswa dapat memahami apa saja yang 

akan dilakukan ketika sedang menjalani program kerja praktek. 

Kerja prektek sebagai mata kuliah wajib yang dilakukan sejak tanggal 14 

februari sampai dengan 14 maret 2019 berlokasi di AHX MOTOR 

LAMPUNG Jln. Pangeran tirtayasa No. 99K Sukabumi, Bandar Lampung. 

Disini penulis mengangkat sebuah permasalahan yang ada pada lokasi kerja 

praktek yaitu system persediaan suku cadang sepeda motor yang belum 

tersusun secara rapi dan belum dilakukan secara optimal sehingga seringkali 

banyak barang yang tidak terdata dalam pembukuan. 
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1.2 Ruang Lingkup Program Kerja 

1.2.1 Ruang lingkup pembuatan laporan kerja praktek meliputi bagian gudang 

dan ketersediaan barang di dalam bengkel dan pengolahan data 

ketersediaan barang. 

1.2.2 Ruang lingkup program kerja yang mendasari laporan kerja praktek ini 

adalah Bagaimana perancangan sistem manajemen persediaan barang pada 

bengkel AHX MOTOR lampung. 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

Kerja Praktek IIB Darmajaya yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari - 14 

maret 2019 memiliki tujuan sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan 

Mampu mendeskripsikan peran individu mahasiswa IIB Darmajaya 

Bandar Lampung dalam mengaplikasikan Ilmu Komputer yang 

dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

1.3.2 Manfaat 

Meningkatkan profesionalisme kerja dan mempermudah akses 

pengolahan data ketersediaan barang pada bengkel AHX Motor. 

1.4 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 

1.4.1 Tempat Pelaksanaan 

Kerja praktek ini  dilakasanakan di bengkel AHX MOTOR 

LAMPUNG 

Jl. Pangeran tirtayasa No.99K Sukabumi, Bandar Lampung. 
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1.4.2 Waktu pelaksanaan  

Kerja praktek  berlangsung dari tanggal 14 februari – 14 maret 

2019. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN AKHIR 

Bab I. Pendahuluan 

Berisi tentang menguraikan masalah latar belakang pembuatan laporan 

kerja praktek, ruang lingkup kerja praktek, tujuan dan manfaat 

dilakukannya kerja praktek bagi perusahaan, tempat dan waktu 

pelaksanaan kerja praktek dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat sejarah perusahaan, visi 

dan misi perusahaan, bidang dan kegiatan utama yang dilakukan 

perusahaan serta lokasi perusahaan 

BAB III. Permasalahan Perusahaan 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penemuan masalah yang terdapat pada 

perusahaan dan rancangan program yang akan diajukan penulis 

berdasarkan landasan teori dan metode yang digunakan dalam merancang 

program. 

Bab IV. Hasil & Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang rangkuman inti dari bab sebelumnya dan 

pembahasan tentang rancangan program yang dibuat. 
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Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran jika penelitian 

ini ingin dikembangkan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


