
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan komputer menjadi pemicu berbagai bidang agar 

memanfaatkan penggunaan sistem informasi berbasis komputer, khususnya bagi 

perusahaan guna menghasilkan informasi berbasis komputer yang aktual. 

Lingkungan perusahaan menempatkan komputer sebagai alat bantu yang mutlak 

diperlukan. Sistem informasi pun menjadi bagian yang tak kalah pentingnya dalam 

perusahaan, karena penerapan sistem informasi pada perusahaan tersebut dapat 

menjadi teknologi yang tepat guna dan berfungsi sebagaimana mestinya agar 

menerima dan mengolah data menjadi informasi yang unggul dan kompetitif. 

Sehingga mendapat prioritas yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan 

operasional perusahaan (Nugroho, 2008). 

Surat Kabar Harian (SKH) Lampung Ekspres merupakan media massa yang 

menyajikan berita-berita aktual dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap hari di 

Lampung maupun di luar daerah Lampung, adapun berita yang dimuat adalah berita 

politik, kriminal, olahraga, ekonomi, budaya, hiburan dan ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

perkembangan negara Indonesia dan dunia Internasional pada umumnya. Saat ini 

Lampung Ekspres juga sudah memiliki mesin cetak sendiri. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, Lampung 

Ekspres tidak lepas dari aktivitas  pemasok bahan baku, memproduksi barang, 

maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Hal ini tentunya berkaitan dengan 
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penerapan supply chain mangement (manajemen rantai pasok), tidak 

ada perusahaan yang bisa lepas dari kebutuhan dalam memahami konsep-

konsep supply chain management selama masih ingin beroperasi secara kompetitif 

di dunia bisnis. Masalah yang terjadi dalam dalam manajemen bahan baku seperti 

terjadinya penumpukan bahan baku dan bahan baku yang habis namun tidak 

diketahui. Ini terjadi karena tidak adanya integrasi antara suplier, percetakan dan 

agen pemesan koran. 

Oleh sebab itu sangat diperlukan usaha-usaha memanfaatkan komputer 

secara maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul 

“Rancang Bangun Supply Chain Mangement (SCM) Bahan Baku Koran 

(Studi Kasus : Surat Kabar Harian Lampung Ekspres)”, dengan harapan sistem 

tersebut dapat berdaya guna dan membantu pihak Surat Harian Lampung Ekspres. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah  :   

1. Bagaimana merancang sistem SCM bahan baku koran pada Surat Kabar 

Harian Lampung Ekspres ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem sistem SCM bahan baku koran 

pada Surat Kabar Harian Lampung Ekspres ? 

3. Bagaimana mengetahui hasil pengujian sistem sistem SCM bahan baku koran 

pada Surat Kabar Harian Lampung Ekspres ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan meliputi :  

1. Penelitian ini dilakukan pada Surat Kabar Harian Lampung Ekspres 

2. Sistem yang dibuat hanya meliputi bahan baku 

3. Pada perancangan sistem tidak membahas tentang laporan keuangan per 

periode apapun 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk merancang sistem SCM bahan baku koran pada Surat Kabar Harian 

Lampung Ekspres 

2. Untuk mengimplementasikan sistem SCM bahan baku koran pada Surat 

Kabar Harian Lampung Ekspres 

3. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem SCM bahan baku koran pada Surat 

Kabar Harian Lampung Ekspres 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempercepat  admin dalam hal pengelolaan bahan baku  

2. Membantu dan mempermudah dalam proses pencarian data bahan baku 

3. Membantu menghasilkan laporan bahan baku dan retur bahan baku yang 

lebih akurat 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan  

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Rancang Bangun SCM Bahan Baku 

Cetak Koran, Waterfall, UML, Dreamwever, dan MySQL. Materi yang 

diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang 

dikaji dan disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan 

masalah. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah penentuan 

tenaga kerja, Metodologi penelitian, Waterfall, flowchart sistem yang 

berjalan, dan jadwal penelitian. 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, 

dan form rancangan sistem . 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat 

dan pengujian system menggunakan blackbox. 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


