ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INVENTORY
PADA PENERBIT PT. GEMA SUKSES
MENGGUNAKAN VISAL BASIC.NET DAN SQL SERVER

Abstrak
Perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut tersedianya informasi
yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang lambat dan
kurang akurat akan menghambat pengambilan keputusan yang pada saat-saat
tertentu diperlukan dengan cepat. Dengan berkembangnya teknologi informatika
yang begitu pesat membawa dampak positf bagi perkembangan teknologi di
berbagai bidang. Teknologi informatika dalam segala keunggulannya telah
menjadi alat bantu yang handal dalam menangani berbagai pekerjaan sehingga
banyak perusahaan baik di instansi pemerintahan maupun swasta yang
membutuhkan teknologi informasi. Mengingat betapa pentingnya teknologi
informasi, pada kesempatan kali ini penulis ingin

memanfaatkan teknologi

informasi untuk merancang sistem inventory, pada Penerbit PT. Gema Sukses.
PT. Gema Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan
penerbitan buku-buku LKS (lembar Kerja Siswa) khusus untuk Sekolah
Menengah Tingkat Pertama. Sebelumnya Penerbit PT. GEMA SUKSES masih
menggunakan sistem yang sifatnya manual yaitu dengan Ms.Word mulai dari
proses pencatatan buku yang telah dicetak, pencarian buku, pembuatan nota,
pengiriman barang ke sekolah, dan pembuatan laporan serta transaksi lain yang
berkaitan dengan proses penerimaan buku dari percetakan dan pengiriman buku
ke sekolah-sekolah. Hal ini menyebabkan pembuatan laporan membutuhkan
waktu relatif lama dan pelayanan terhadap konsumen menjadi tidak maksimal.
Secara keseluruhan hal tersebut menyebabkan kinerja pegawai tidak efektif dan
efisien. Dengan adanya perancangan system inventory pada Penerbit PT. Gema
Sukses ini lebih akurat, efisien dan dapat meningkatkan efesiensi waktu juga
meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan serta dapat meningkatkan efektifitas
kinerja karyawan.

Kata kunci : Percetakan, Inventory, Buku, Supplier
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