
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 dkk, 2016). Manajemen Persediaan merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam menjaga jumlah optimum atau jumlah setiap item 

persediaan. Persediaan barang dapat diartikan sebagai barang yang diperoleh 

perusahaan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka 

menjalankan perusahaan. perusahaan yang mampu mengendalikan sistem 

persediaan dengan baik maka akan memudahkan perusahaan untuk bertahan 

dalam kegiatan operasional (Indrapasto, 2012). 

PT. Jaya Sentrikon Indonesia adalah sebuah perusahaan yang 

memproduksi barang-barang dari semen dan kapur untuk kontruksi yang 

beroperasi sejak tahun 1988. PT. Jaya Sentrikon Indonesia terletak di Jalan By 

Pass Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Produk utama yang dihasilkan tiang 

beton praktekan seperti tiang listrik, tiang pancang dan readymix. Produk lainnya 

adalah sheet pileW350, box culvert dan square pile. Pada PT. Jaya Sentrikon 

Indonesia terdapat beberapa divisi yaitu Divisi Umum dan Keuangan, Divisi 

Logistik, Divisi Produksi dan Divisi Pemasaran.  

Bahan baku merupakan komponen penting bagi perusahaan. Pengadaan 

bahan baku dilakukan oleh staff divisi logistik, kepala gudang akan membuat surat 

permohonan pengadaan barang ke Manager logistik setelah disetujui staff divisi 

logistik melakukan pembelian bahan baku ke supplier, bahan baku dikirim ke PT. 

Jaya Sentrikon Indonesia dengan faktur pembelian, setiap barang masuk 

dilakukan pencatatan barang masuk oleh bagian gudang berdasarkan faktur 

pembelian. Setiap divisi dapat mengajukan permintaan barang ke gudang. Ketika 

proses produksi produk, divisi produksi mengisi formulir pemakaian material dari 
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gudang, setelah produksi staff akan melaporkan ke bagian gudang.  Jika terjadi 

pengeluaran barang dari gudang dilakukan pencatatan barang keluar. Selanjutnya 

dipindahkan kedalam bentuk file menggunakan Microsoft Office Excel. 

Pengecekan persediaan barang yang ada di gudang dilakukan oleh staff gudang, 

jika terjadi stok yang kosong atau minim bagian gudang akan mengajukan 

permohonan kembali.  

PT. Jaya Sentrikon melakukan produksi setiap hari, produk yang telah 

selesai dijadikan sebagai stok produk, ketika ada permintaan maka jumlah 

produksi ditingkatkan, produk tertentu seperti Ready mix diproduksi ketika ada 

permintaan. Berdasarkan data laporan barang pada bulan januari sampai juli 2018 

diketahui abu batu, batu bata, batu pecah 5 -12mm, batu pecah 12 – 20mm, 

batubara, batu mangga adalah bahan baku yang sering digunakan. Pembelian 

dilakukan dalam jumlah yang banyak. Bahan baku lainnya seperti besi beton ulir, 

besi beton polos, baut, karet abu bahan baku jarang digunakan. Air cleaner, 

bearing, hand tap dan besi H beam adalah barang yang sering kosong di gudang. 

Berdasarkan observasi peneliti sering terjadi kekurangan bahan baku yang 

menghambat proses produksi sehingga dilakukan pembelian darurat. 

Permasalahan lain pengelolaan bahan baku tidak optimal yaitu penggunaan buku 

besar dalam pencatatan bahan baku kemudian di pindahkan dalam Microsoft 

office excel. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan admin  logistik PT. Jaya 

Sentrikon Indonesia melakukan pembelian bahan baku seperti pasir, batu manga, 

abu batu, batu bara dalam jumlah yang banyak hal ini dilakukan untuk 

menghindari kekosongan bahan baku, Pembelian dilakukan ketika persediaan 

barang dirasa sudah minim, beberapa barang di gudang tidak tersedia dilakukan 

pembelian ketika ada permintaan. dalam proses pengelolaan persediaan barang 

terdapat kendala yaitu perusahaan kesulitan dalam menentukan jumlah pemesanan 

barang yang optimal yang dapat meminimalkan biaya pembelian bahan agar tetap 

dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tanpa menyebabkan penumpukan barang 

di gudang. Karena apabila terjadi penumpukan di gudang untuk jangka waktu 

yang cukup lama barang akan rusak dan perusahaan mengalami kerugian.  
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan pengendalian persediaan 

dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sistem  yang terkomputerisasi yang dapat 

memberikan gambaran kepada  PT. Jaya Sentrikon Indonesia dalam proses 

pengolahan data barang. Sistem yang terkomputerisasi akan mempermudah PT. 

Jaya Sentrikon Indonesia melakukan pengecekkan persediaan bahan baku yaitu 

mengetahui stok-stok barang yang sudah minimum dan yang sudah menumpuk di 

dalam gudang mempermudah dalam proses perencanaan pemesanan barang, 

mengetahui banyaknya jumlah pemesanan barang yang optimal yang dapat 

menekan biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan bahan dalam 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dalam membangun sistem informasi 

manajeman persediaan barang penulis menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ). Diharapkan dengan adanya perencanaan pemenuhan persediaan 

yang baik, perusahaan tidak lagi menghadapi permasalahan dalam pengendalian 

persediaan bahan baku. 

Penelitian terkait topik ini juga telah ada sebelumnya yaitu oleh Tutut 

Permawati (2014) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan perhitungan EOQ. Pada 

penelitian ini sistem menggunakan perhitungan EOQ dan juga menggunakan 

perhitungan frekuensi dan jarak hari untuk menentukan titik pemesanan kembali. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan diatas maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “ Sistem Informasi Pengendalian Persediaan 

Barang Dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada PT. Jaya 

Sentrikon Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka dapat dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana meneliti dan merancang 

sistem informasi inventory dan manajemen persedian barang pada PT. Jaya 

Sentrikon Indonesia”. 
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1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah yang dibuat pada penelitian ini adalah : 

1. Sistem pengendalian persedian bahan baku menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) untuk memudahkan bagian gudang 

dalam mengelola persediaan bahan baku yang ada di gudang. 

2. Sistem berbasis website dan dapat diakses oleh gudang, logistic dan 

pimpinan. 

3. Basis data yang digunakan adalah Mysql, PHP sebagai bahasa 

pemrograman. 

4. Sistem informasi ini dirancang dengan metode Object Oriented 

Analysis Design (OOAD) dan menggunakan 4 diagram Unifield 

Modelling Language(UML) sebagai tools nya yaitu class diagram, 

usecase diagram, activity diagram, sequence diagram. 

5. Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dan pengujian 

menggunakan blackbox testing. 

6. Penelitian ini tidak membahas mengenai keamanan sistem informasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi 

pengendalian persediaan bahan baku pada PT. Jaya Sentrikon Indonesia,  ini 

terdapat 3 tujuan,yaitu : 

1. Untuk membangun sistem informasi berbasis web yang memudahkan 

operasional perusahaan dalam mengolah data barang di gudang. 

2. Untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan 

biaya-biaya persediaan sehingga efisiensi persediaan bahan dalam 

perusahaan dapat berjalan dengan baik 

3. Untuk mempermudah proses penyimpanan data dan pencarian data 

barang pada  PT. Jaya Sentrikon Indonesia. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : 

1. Dapat memudahkan operasional perusahaan dalam mengolah data 

bahan baku di gudang. 

2. Dapat membantu perusahaan mengetahui jumlah pemesanan 

ekonomis suatu barang dengan memperhitungkan biaya pesan dan 

biaya simpan   

3. Dapat membantu perusahaan mengetahui stok yang ada di gudang, 

waktu pemesanan bahan baku dan jumlah pemesanan bahan baku 

yang harus dipesan. 

4. Memudahkan bagian gudang memonitoring pengelolaan bahan baku 

yang ada di gudang. 

5. Dapat menjaga ketepatan waktu pengadaan barang di gudang sehingga 

tidak terjadi kekurangan stok. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian sistem akademis, pengertian sistem berbasis web, 

database sql server, metode UML. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi 

pendahuluan, tahapan pengumpulan data, dan perancangan perangkat 

lunak, hingga menguji sistem. 
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BAB IV JANGKAAN HASIL 

Berisi tentang analisa data-data dan rancang bangun sistem informasi 

  persedian barang pada PT. Jaya Sentrikon Indonesia. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJUIAN  

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari batasan 

implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, dan 

dilakukan pengujian terhadap hasil implementasi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

Sistem Informasi pengendalian persediaan barang menggunakan metode 

economic order quantity pada PT. Jaya Sentrikon Indonesia 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  dokumen 

peraturan, maupun artikel di internet. 


