
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era modern saat ini mengalami kemajuan yang

sangat pesat, dimana setiap orang dapat menemui berbagai teknologi di berbagai

bidang di sekitar kehidupan manusia yaitu salah satunya adalah dengan adanya

teknologi informasi(Lasminiasih, P, Akbar, Andriansyah, & Utomo, 2016).

Sebelum teknologi komputer berkembang pada umumnya banyak perusahaan dan

instansi pemerintahan masih menggunakan alat yang bekerja secara sederhana

dikarenakan keterbatasan dan ketidakmengertian fungsi komputer sebagai sarana

atau alat untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam mengelola data dan

penyebaran informasi (Udariansyah, 2016).

Dalam menghadapi era pasar bebas, kita dihadapkan pada persaingan yang

ketat, dimana keadaan ini membuat perusahaan yang bergerak dibidang industry

barang dan jasa maupun perdagangan menginginkan kelanjutan yang baik dari

usaha yang dijalankan (Ismawati & Setiono, 2016). Menurut Tuerah (2014)

Banyak hal yang mempengaruhi kelanjutan dan perkembangan usaha sebuah

perusahaan, salah satunya adalah masalah persediaan. Persediaan merupakan

kekayaan perusahaan yang memiliki peranan penting dalam operasi bisnis,

sehingga perusahaan perlu melakukan manajemen proaktif, artinya perusahaan

harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam

manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, yaitu untuk meminimalisasi

total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk penanganan persediaan

(Tuerah, 2014).

CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru merupakan kantor cabang PT. Jasa Ricky

Abadi Medan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Ricky Putra Globalindo

yang berada di Jakarta yang bergerak di bidang tekstil. Secara keseluruhan,

perusahaan ini memiliki dua bisnis intiyaitu, pakaian dan benang rajut yang

mempunyai tiga produk utama, antara lain pakaian dalam pria dan wanita,
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kaos,kemeja dan kaos kakiyang terdiri dari beberapa merk utama untuk pasar

domestikseperti, Ricky, GT Man, Ricsony, GT Man Kid, GT Kid, GT Man Sport,

GT Ladies dan BUM Equipment yang dibedakan oleh model, warna, dan

kemasan. CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru beralamat di Jl. Parit Indah Nomor

70G Pekanbaru. sedangkan perusahaan induk yaitu PT. Ricky Putra Globalindo

Jakarta beralamat di Jl. Sawah Lio Ii No. 29-37,Jembatan Lima, Jakarta Indonesia.

CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru bertugas sebagai distributor di area

Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru memiliki

perjanjian konsinyasi bersama seluruh department store yang berada di area

distribusinya. CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru belum menggunakan sistem

informasi dalam pendokumentasian data persediaan barang di gudang dan stok

konsinyasi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff administrasi, saat ini

pendokumentasian barang dengan cara mencatat data persediaan barang di

microsoft excel.

Berdasarkan observasi peneliti barang yang datang dari pabrik setiap

bulannya langsung dihitung dan dicatat jumlah barang dan setiap barang ke dalam

buku besar dan kemudian diinputkan kedalam Microsoft Excel, begitu juga barang

yang akan didistribusikan. Pada proses pendistribusian barang,staff gudang

terlebih dahulu melaporkan barang – barang apa saja yang akan didistribusikan

kepada staff administrasi untuk dibuatkan surat jalan. Kemudian staff gudang

mengantar barang ke department store yang sudah melakukan pemesanan

penjualan (sales order) sebelumnya. Barang akan diterima oleh sales promotion

girl (SPG) yang berada di department store dan SPG akan menandatangani tanda

terima barang. Lalu staff gudang memberikan tanda terima tersebut kepada staff

administrasi sebagai bukti bahwa barang sudah diterima oleh SPG. Setelah itu

staff administrasi melakukan update stock barang pada Microsoft Excel.

Begitu juga dalam prosedur sales order stock konsnyasi, para SPG yang

tersebar diberbagai department store di area Riau dan Kepulauan Riau dalam

pemesanan penjualannya mengisi sebuah form yang diisi setiap satu minggu

sekali kemudian form tersebut dikirim melalui e-mail dan diproses oleh

staffadministrasi yang berada di kantor. Setelah itu staff administrasi memesan
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barang ke bagian gudang, apabila barang tersedia maka barang akan dikirim ke

department store yang melakukan sales order tersebut. Selanjutnya rekap data

perbulan dilakukan oleh staff administrasi dan dilaporkan kepada pimpinan.

Pada CV.Putra Jaya Perkasa untuk barang masuk pada tiga bulan terakhir di

tahun 2017, yaitu pada bulan Oktober, September, November. Tercatat 50.476 pcs

untuk bulan Oktober, sedangkan di bulan September 52.689 pcs, dan di bulan

November tercatat 55.854 pcs. Untuk barang masuk berasal dari penambahan

barang dari pabrik, pengembalian barang dari departemen store ke gudang,.

Sedangkan untuk barang keluar pada bulan dan tahun yang sama, tercatat pada

bulan Oktober 53.663 pcs, di bulan September 56.243 pcs, dan pada bulan

November 54.421 pcs barang keluar yang tecatat di tahun 2017. Barang keluar

tesebut berasal dari pemesanan barang dari SPG dan Toko.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pimpinan perusahaan dalam proses

pencatatan persediaan barang terdapat beberapa kendala yaitu perusahaan

kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang harus tersedia untuk bulan

berikutnya agar tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menyebabkan

penumpukan barang di gudang. Karena apabila terjadi penumpukan di gudang

untuk jangka waktu yang cukup lama kemasan dan barang akan rusak dan

perusahaan mengalami kerugian. Selain itu, kendala lainnya adalah tidak adanya

pemberitahuan ketika barang sudah habis atau dibawah stok minimal. Hal ini

mengakibatkan terjadinya kekosongan barang karena perusahaan terlambat

memesan barang ke pabrik.

Dalam prosedur sales order juga terdapat beberapa masalah, berdasarkan

wawancara peneliti dengan SPG salah satu department store barang yang habis

sebelum SPG dapat melakukan sales order sehingga adanya kekosongan beberapa

barang di department store tersebut dan menyebabkan pelanggan sulit

menemukan barang yang sedang dicarinya.Dengan jumlah tiga belas department

storeyang tersebar di area Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sering menyulitkan

staff administrasi dan staff gudang dalam mengelola pendokumentasian data

barang dan sales order,staff administrasi harus memproses seluruh form order

dari SPG setiap satu minggu sekali. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan
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pimpinan perusahaan menginginkan adanya sebuah sistem informasi yang dapat

menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Manengkey (2014) Metode pencatatan persediaan ada dua yaitu

metode periodic dan metode perpectual. Metode periodic disebut juga metode

fisik, dikatakan demikian karena pada akhir periode dihitung fisik barang untuk

mengetahui persediaan akhir yang nantinya akan dibuat jurnal penyesuaian

sedangkan metode perpectual disebut juga metode buku, karena setiap jenis

persediaan mempunyai kartu persediaan (Manengkey, 2014). Sedangkan dalam

metode penilaian persediaan menurut Sangeroki (2013) Ada 4 metode penilaian

persediaan yang digunakan yaitu metode Identifikasi Khusus, metode rata –rata,

metode FIFO dan metode LIFO.

Metode Identifikasi Khusus (specific identification method) digunakan

dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang akan dijual dan setiap barang

dalam pos persediaan (Sangeroki, 2013). Metode FIFO (first in first out) menurut

Anwar dan Karamoy (2014) Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang

terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk. Sedangkan metode LIFO (last in

first out) adalah kebalikan dari FIFO, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa

barang paling  barulah yang terjual (Anwar dan Karamoy, 2014). Metode rata –

rata atau biasa disebut metode rata – rata bergerak (moving average) metode ini

membebankan biaya rata – rata yang sama ke setiap unit (Anwar dan Karamoy,

2014).

Dengan permasalahan yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini akan

dirancang sebuah sistem informasistock konsinyasi dan pencatatan persediaan

barang di gudang secara periodik dengan menggunakan metode Single Moving

Average (SMA). Menurut Udariansyah (2016) metode ini digunakan untuk

memprediksi nilai pada periode berikutnya dan metode ini sangat cocok

digunakan pada data stasioner atau data yang konstan terhadap variansi, tetapi

tidak dapat bekerja dengan data yang mengandung unsur trend atau musiman.

Metode SMA mencari nilai rata – rata dari data – data pada periode sebelumnya,

nilai rata rata inilah yang kemudian akan menjadi acuan dalam prediksi persediaan
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barang yang harus tersedia untuk periode mendatang (Anisya dan Wandyra,

2016).

Sistem informasi inidapat melakukan sales order stok konsinyasi secara

otomatis ketika barang sudah menyentuh stok minimalnya sehingga SPG hanya

perlu melakukan update stokbarang setiap periodenya. Jika adabarang yang

kurang dari stock minimal sistem akan secara otomatis melakukan salesorder.

Dengan adanya sistem ini nantinya perusahaan juga dapat dengan mudah

melakukan pemantauan terhadap barang – barang yang lebih diminati pelanggan

dan menghindari penumpukan barang yang tidak laku di gudang. Sistem

informasi ini juga dapat melakukan penghitungan HPP secara otomatis ketika

harga baru diinputkan.Serta sistem informasi ini akan dirancanguser friendly agar

pengguna tidak kesuliatan dalam menggunakan sistem informasi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telahdiuraian diatas, maka peneliti

mengambil judul penelitian yaitu “Rancang Bangun Sistem Informasi

Pengendalian Inventori Dan Stok Konsinyasi Secara Periodik Menggunakan

Metode Single Moving Average (SMA) Berbasis Web Studi Kasus CV. Putra

Jaya Perkasa Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, dapat

dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana menghasilkan sistem informasi yang mampu mengurangi

penumpukan barang di gudang dan di department store?

2. Bagaimanakah sistem mampu memberitahukan staff administrasi ketika

barang sudah dibawah stok minimal?

3. Apakah metode single moving average (SMA) cocok digunakan dalam

mengendalikan persediaan barang dan menghitung harga pokok

penjualan (HPP) setiap barang pada CV. Putra Jaya Perkasa Pekanbaru?

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini, yang

terdiri dari:
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1. Penelitian difokuskan pada merancang sistem yang dapat membantu

memprediksi persediaan barang di gudang dan di department store yang

harus tersedia untuk bulan berikutnya berdasarkan data periode

sebelumnya dengan metode Single Moving Average (SMA).

2. Merancang sistem yang memberi peringatan ketika persediaan memiliki

jumlah persediaan kurang dari minimum.

3. Metode perancangan menggunakan Object Oriented Analysis Design

(OOAD) dengan toolsUnified Modeling Language (UML) yang terdiri

dari empat diagram yaitu usecase diagram, activity diagram, sequence

diagram, dan class diagram.

4. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Waterfall yang terdiri dari

enam tahapan yaitu rekayasa sistem, analisa kebutuhan, perancangan,

implementasi, pengujian program, dan operasional dan pemeliharaan

program.

1.4 Tujuan Pelenitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan sistem informasi yang mampu memprediksi persediaan

barang di gudang dan di department store.

2. Menghasilkan sistem informasi yang mampu memberikan pemberitahuan

apabila stok barang sudah dibawah minimal.

3. Menghasilkan sistem informasi yang mampu menghitung jumlah barang

stok konsinyasi yang akan di order secara otomatis dengan metode SMA.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Perusahaan dapat meminimalisir kesalahan pengecekan dan

keterlambatan informasi persediaan barang di gudang dan department

store yang dilakukan oleh staff gudang dan staff administrasi.

2. Dapat membantu staff administrasi mengetahui jumlah barang yang akan

disediakan untuk bulan berikutnya.
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3. Stok minimal barang di gudang dan department store dapat terkontrol

dengan baik karena adanya pemberitahuan apabila stok barang kurang

dari minimum sehingga proses pendistribusian berjalan dengan lancar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dipergunakan agar penulisan laporan lebih terarah

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, berikut merupakan sistematika penulisan

pada penelitian Tugas Akhir ini:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,

TujuanPenelitian,Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang mendukung untuk

digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini

seperti tentang pengertian sistem informasi, prosedur sales order

dan pencatatan data persedian barang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam

penelitian Tugas Akhir ini.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi tentang analisis data-data perusahaan dan perancangan
Consignment Stock System.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan

perancangan yang dibangun serta hasil dari pembahasan sistem

yang telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang dibangun.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan tugas

akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang sumber referensi dalam penulisan tugas akhir ini


