
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada era digital saat ini, berkat kemajuan Teknologi Informasi dan Ko-

munikasi (TIK), Perusahaan menjadi bagian dari dunia yang Hyperconnected un-
tuk memperbaiki operasi bisnisnya, perusahaan dapat menjadi sistem digital yang
menggunakan pengetahuan mereka untuk menyadari konteks dan untuk mengam-
bil keputusan yang lebih cerdas yang mengarah pada keberlanjutan (Chavarria-
Barrientos dan Chen, 2017). Teknologi informasi yang saat ini populer untuk
pengembangan sistem yang terintegrasi di seluruh perusahaan adalah sistem En-
terprise Resource Planning (ERP). ERP telah berkembang sebagai alat integrasi
yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi perusahaan ke pusat
penyimpanan data sehingga dapat dengan mudah diakses oleh semua bagian yang
membutuhkan, termasuk mengintegrasikan hubungan perusahaan dengan pemasok
(A. Wicaksono, Mulyo, dan Riantono, 2015). Penerapan sistem ERP ke dalam pe-
rusahaan merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan
untuk meningkatkan kualitas sistem informasinya. Hal ini dikarenakan ERP meru-
pakan bagian dari infrastruktur perusahaan yang dapat menunjang kelancaran pro-
ses bisnis perusahaan yang menerapkannya (Akbar dan Juliastrioza, 2015).

ERP yang saat ini sering digunakan berkembang dari Manufacturing Re-
source Planning (MRP) II, yaitu merupakan hasil evolusi dari MRP yang berkem-
bang sebelumnya. Sistem ERP biasanya terdiri atas sekumpulan modul-modul yang
dapat mendukung berbagai fungsi dan proses pada perusahaan. modul-modul ERP
dirancang untuk mendukung proses-proses utama perusahaan dengan cara mengin-
tegrasikan data pada setiap tahapan proses tersebut (Dhewanto, 2007).

Inventory management adalah modul yang digunakan untuk mengelola s-
tok. Pada sistem ini, stok fisik mencerminkan semua transaksi yang dihasilkan
dalam perubahan stok dan dalam tingkatan perubahan inventory. Perusahaan dapat
dengan mudah mendapatkan gambaran menyeluruh stok terkini untuk material ter-
tentu. Monitoring untuk setiap material meliputi stok yang disimpan dalam gudang,
stok yang sedang dipesan dan belum datang, stok yang sudah dipesan untuk order
tertentu, dan stok yang sedang dalam inspeksi kualitas (Dhewanto, 2007).

Outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian
beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penye-
dia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan de-
finisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Outsourcing dalam



hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan
dan penyedia jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing di Indonesia diatur
dalam undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64,65 dan
66) dan keputusan mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
No.Kep.102/Men/VI/2004 tentang tata cara perizinan perusahaan outsourcing ini
sendiri masih dianggap kurang lengkap (Puspita dan Affandi, 2002).

PT. Andesta Mandiri Indonesia (PT. AMI) adalah salah satu perusahaan
outsourching yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja. Perusahaan ini
menyalurkan tenaga kerja seperti maintenance,service,cleaning,driver dan securi-
ty. Pada saat ini PT. AMI sudah mempunyai sumber daya manusia sebanyak 585
karyawan yang tersebar di kantor PT. AMI itu sendiri dan juga di perusahaan client
yang bekerja sama sebanyak 62 perusahaan atau instansi yang terdiri dari 49 pe-
rusahaan, 7 rumah sakit 4 pusat perbelanjaan 2 sekolah dan 1 masjid. Area tersebut
tersebar di daerah Riau, yaitu daerah Pekanbaru sebanyak 39 area dan luar Pekan-
baru terdapat 11 area, maupun diluar Riau terdapat 12 area kerja.

Berdasarkan wawancara dengan manajer General Affair (GA), dimana
dalam menjalankan perusahaan, PT. AMI memiliki 4 devisi yaitu Sumber daya
manusia (SDM), Operational, Sekretariat dan Finance. Pada devisi SDM memiliki
3 bagian salah satunya yaitu GA. GA memiliki tugas mendukung kegiatan oper-
ational perusahaan melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam
menjalankan proses bisnisnya, GA memiliki System Inventory yang menggunakan
perangkat lunak Microsoft Excel. Dimana sistem tersebut hanya berfungsi untuk
mencatat barang masuk dan barang keluar. Namun sistem tersebut memiliki banyak
kekurangan yang menimbulkan permasalahan bagi manajemen dalam menjalankan-
nya (Lampiran A).

Permasalahan yang ada yaitu proses permintaan material seperti sapu,
gayung, ember, pemutih pakaian dan detergent dari pihak client ke perusahaan
masih berupa informasi yang di salurkan melalui komunikasi. Jalannya permo-
honan tersebut di perusahaan berawal dari informasi diterima oleh operational pe-
rusahaan yang selanjutnya pihak operational memberikan informasi ke devisi SDM,
dimana pihak SDM membut surat Material Request (MR) dan surat tersebut di se-
rahkan ke bagian GA. Proses ini menyebabkan berkurangnya keakuratan informasi
yang di dapat, dan pada proses ini masih menggunakan lembar tertulis sehingga
berdampak pada lamanya proses permintaan material (Lampiran B).

Proses pengelolaan dan peng-input-an data barang masih berjalan secara
manual. Dimana data barang harus diketik pada Microsoft Excel tanpa ada tool-
s khusus untuk mempermudah pihak manajemen dalam proses peng-input-an da-
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ta. Selanjutnya data disimpan pada setiap folder yang dijadikan sebagai database
barang, begitu juga dengan pen-input-an data MR dan Stok Opname (SO) dimana
data-data MR disimpan pada masing-masing folder client. Meyebabkan kurang
efektifnya peroses tersebut karena rentan akan kesalahan atau terdapat data yang
sama dan juga dapat mengakibatkan keterlambatan informasi. Selain itu perhitung-
an total dan rata-rata harga barang yang di input-kan masih secara manual dengan
menggunakan alat bantu kalkulator. Mengakibatkan proses peng-input-an membu-
tuhkan waktu yang lama dan kebenaran perhitungan yang kurang terjamin.

Tidak adanya tool notification pada sistem mengenai stok barang yang lagi
kosong. Sehingga pihak manajemen harus mengecek data barang secara manual
pada Microsoft Excel dan pengecekan bisa dilakukan beberapa kali untuk menda-
patkan informasi yang benar dan akurat. Hal ini Mengakibatkan kurangnya efisiensi
dalam hal waktu dan tenaga.

Banyaknya data barang dan tidak adanya rincian harga pada sistem menye-
babkan pihak GA kesulitan dalam membuat laporan SO, pada proses pembuatan la-
poran SO pihak GA menghitung rincian harga barang secara manual menggunakan
alat bantu kalkulator dan selanjutnya hasil yang didapat di salin kedalam laporan
SO. Proses ini sangat rentan dari kesalahan perhitungan sehingga bisa berakibat
kerugian bagi perusahaan.

Untuk memperbaiki permasalahan yang ada pada saat ini, perusahaan PT. A-
MI membutuhkan suatu system inventory management yang dapat membantu dalam
mengelola data barang menjadi sebuah informasi. Untuk dapat membangun system
inventory management diperlukannya metode analisis kebutuhan, PIECES adalah
metode dalam menganalisis sistem berbasis komputer, PIECES memiliki point –
point penting yang digunakan untuk dijadikan petunjuk atau acuan untuk mengana-
lisis sistem. PIECES mengandung pedoman penting untuk mengevaluasian sistem,
yaitu Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service. Me-
nerapkan PIECES untuk menganalisis sistem secara lengkap dan menyeluruh dapat
memperoleh perhatian khusus, hasil dari analisis menggunakan metode PIECES i-
ni ditemukannya kelemahan dan kelebihan sistem, sehingga dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk kemajuan perusahaan kedepannya (Supriyatna, Studi, dan In-
formatika, 2015). Model pengembangan menggunakan Waterfall, Model pengem-
bangan ini cukup efektif digunakan karena model ini melakukan pendekatan secara
sistematis dan terurut mulai dari level Requirements analysis and definition, System
and software design, Implementation and unit testing dan Integration and system
testing. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus me-
nunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan (Firman dkk, 2016).
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penelitian ini mengangkat
judul “Rancang Bangun System Inventory Management dengan pendekatan Enter-
prise Resource Planning System” pada PT. Andesta Mandiri Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang se-
buah System Inventory Management dengan pendekatan Enterprise Resource Plan-
ning System studi kasus pada PT. Andesta Mandiri Indonesia.

1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Metode analisis kebutuhan sistem menggunakan metode PIECES.
2. Penelitian ini menggunakan konsep ERP dengan modul yang digunakan in-

ventory management dan Order management.
3. Perancangan sistem menggunakan metode pengembangan Waterfall.
4. Permodelan sistem menggunakan konsep Unifield Modeling Language

(UML) yang terdiri dari use case diagram, class diagram, sequence dia-
gram dan activity diagram.

5. System Inventory ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter dan
Bootstrap agar program lebih terstruktur dan mempermudah dikembangkan
dan memiliki fitur responsive web.

6. Pengujian sistem menggunakan blackbox testing dan user acceptance test
(UAT).

7. Tools yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah PHP,
CodeIgnier, Bootstrap, Xampp dan MySQL.

1.4 Tujuan
Untuk membangun system inventory management dan order management

dalam meningkatkan proses kinerja perusahaan pada PT. Andesta Mandiri Indone-
sia.

1.5 Manfaat
Manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas untuk men-

jawab permasalahan yang ada. Antara lain:
1. Memudahkan client dalam melakukan pemesanan barang
2. Memudahkan pihak GA dalam peng-input-kan data dan meminimalisir ke-

salahan pada saat input data.
3. Memudahkan mengontrol barang yang tersedia.
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4. Memudahkan Pengelolaan data yang banyak.
5. Mempermudah pembuatan laporan Material Request dan Stok Opname.
6. Mempercepat proses bisnis perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini di bagi menjadi beberapa bab, hal ini

dimaksudkan agar dapat di ketahui tahapan dan batasannya. Adapaun sistematika
penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang; (2) peru-

musan masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika
penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI
BAB 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) enterprise resource planning

(ERP); (2) modul modul paket ERP; (3) PIECES; (4) metodologi pengembangan
rekayasa perangkat lunak; (5) metode pengumpulan data; (6) website; (7) xampp;
(8) MySql; (9) PHP; (10) unifield modeling language (UML); dan (11) pengujian
sistem.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) perumusan masalah; (2)

metode penggumpulan data; dan (3) metode pengembangan sistem.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
BAB 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) requirement analysis and

definition; dan (2) system and software design.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB 5 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) implementasi sistem; (2)

pengujian blackbox testing dan user acceptance test.
BAB 6. PENUTUP
BAB 6 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) kesimpulan; dan (2) saran.
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