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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Belakang  

Melengkapi dengan memberikan definisi Supply Chain Management sebagai 

filosofi yang berorientasi pada proses, integrasi pembelian, produksi, dan pengiriman 

produk kepada konsumen, yang terdiri dari pengelolaan bahan baku, alur informasi, 

dan keuangan. Supply Chain Management memiliki lingkup yang meliputi sub-

supplier, supplier, operasi internal, pelanggan pedagang, pelanggan retail, dan 

pengguna akhir. Kolaborasi berupa pertukaran sejumlah besar informasi dalam supply 

chain, termasuk perencanaan dan data operasional, informasi, dan komunikasi secara 

real time, (Olhanger, 2002). 

Furnitur merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat di berbagai 

kalangan baik menengah bawah maupun menengah keatas karena persaingan 

harga dan kualitas produk menjadi incaran para retail untuk di pasarkan kembali 

ke konsumen, PT Teguh Mulya Alumunium adalah perusahan yang bergerak pada 

bidang furnitur dengan bahan baku utama yaitu alumunium, perusahaan tersebut 

telah memiliki beberapa retail yang bekerja sama untuk memasarkan produk 

seperti etalase, kanopi hingga atap baja ringan, dengan banyaknya permintaan 

barang furnitur oleh ritail maka perusahaan perlu memiliki sebuah setrategi untuk 

dapat mengatasi kekurangan pasokan bahan baku alumunium.   

Tingginya permintaan pelanggan atas barang furnitur menuntut perusahaan 

harus memiliki manajemen yang baik, manajemen pasokan bahan baku pada PT 

Teguh Mulya Alumumunium masih memiliki kelemahan yaitu pada persediaan 

bahan baku yang disuplai oleh supplier dan ketersediaan barang jadi kepada ratail 
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sering terjadi kekurangan stok bahan baku, karena tidak terintegrasinya antara 

perusahan dengan supplier, dan keterlambatan dalam penyediaan bahan baku 

alumunium serta perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang telah 

disepakati oleh peritail.   

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dikembangkan sistem 

berbasis web yang dapat mempermudah perusahaan furniture dalam memenuhi 

pemesanan barang oleh peritail menggunakan metode Supply Chain Management 

(SCM), sistem yang dikembangkan akan dirancang dengan alat Unified Modeling 

Language (UML), metode pengembang sistem prototype, analisis PIECES, dan 

Framework Code Igniter. Berkaitan dengan   hal-hal tersebut, maka penulis  

tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul:  “Supply Chain 

Management Persediaan Barang Furnitur (Studi Kasus : PT. Teguh Mulya 

Alumunium)” . 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana meningkatkan kualitas persediaan barang furnitur dengan 

menggunakan  Supply Chain Management  (SCM)  pada PT Teguh 

Mulya Alumunium ? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem Supply Chain 

Management  (SCM) Persediaan Barang Furniture pada PT Teguh 

Mulya Alumunium ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari peneliaian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah sistem manajemen rantai pasokan (SCM) yang dapat 

membantu perusahaan dalam memasok produk furnitur kepada retail 

menggunakan web. 

2. Memberikan kemudahan kepada supplier dalam melihat data stok bahan 

baku pada PT Teguh Mulya Alumunium.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan penelitian ini, agar 

pembahasanya tidak terlalu luas atau menyimpang, penelitian ini hanya 

dibatasi pada : 

1. Hanya membahas mengenai masalah produk furniture seperti etalase, 

kanopi, atap baja ringan menggunakan web.  

2. Hanya membahas masalah terkait persediaan bahan baku pada 

perusahaan dengan supplier dan retail yaitu bahan baku alumunium dan 

baja ringan.  

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis dan pembuatan rancangan Supply Chain Managemen (SCM) 

persediaan barang furniture pada PT. Teguh Mulya Alumunium.  
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2. PT. Teguh Mulya Alumunium 

Manfaat yang akan didapat perusahaan adalah mempermudah rantai 

pasokan persediaan baik bahan baku maupun produk jadi kepada retail 

dengan penggunaan teknologi berbasis web. 

3. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat 

Indonesia . 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1.  Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan pemilik perusahaan furniture dan pihak yang bersangkutan 

mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil 

wawancara disajikan dalam lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 
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kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan 

sistem dalam penulisan laporan ini. 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah 

contoh berkas terkait dengan persediaan pada furnitur. 

4. Studi Pustaka (Study Literatur) 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data berdasarkan 

pembahasan penelitian-penelitian terdahulu, yang dijadikan acuan sebagai 

perbandingan pada penelitian yang dibuat yaitu berdasarkan buku, jurnal 

dan skripsi. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Supply Chain Management (SCM) persediaan barang 

furniture pada PT. Teguh Mulya Alumunium, sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

 

1. Menurut Nugraha (2014), meneliti tentang Analisa Perancangan Sistem 

Informasi Managemen Rantai Pasok (Supply Chain) Pada Perusahaan 

Pembuat Peralata Tambang peneliti menggunakan Metode penelitian yang 

digunakan adalah pengumpulan data lewat survey, wawancara dan studi 
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ditempat penelitian, yang dilanjutkan dengan pembangunan perangkat 

lunak berbasis Web sehingga menghasilkan  metrik kinerja manajemen 

rantai pasokan (SCM) yang digunakan oleh perusahaan manufaktur yang 

spesifik dengan menggunakan Balanc Scorecard untuk mengetahui 

llangkah-langkah pelanggan,proses Internal, inovasi dan keuangan, dari 

hasil evaluasi kinerja SCS dan hasil survey dihasilkan bahwa SC 

menghasilkan banyak link dapat dibedakan hulu, tengah dan hilir 

perusahaan. 

2. Menurut Sediyono (2014) meneliti tentang Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) Untuk Distribusi 

Pangan Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pt. Refindo Inti 

Selaras Indonesia perancangan menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development).  Rancangan sistem dibuat 

dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan fungsional dan non-

fungsional. Pengujian rancangan menggunakan loop testing untuk 

menggambarkan pembentukan struktur program secara keseluruhan, 

sehingga peneliti menghasilkan Distribusi yang tidak merata dapat 

menyebabkan stok produk di suatu daerah akan sangat berlebih, dan di 

daerah lain menjadi sangat kurang, hal ini akan memicu kurangnya 

keseimbangan harga produk yang beredar dipasaran. 

3. Menurut Budiman (2014) meneliti tentang Evaluasi Kinerja Supply Chain 

Pada Ud. Maju Jaya Di Desa Tiwoho Kabupaten Minahasa Utara, 

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 
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melakukan prosedur pengumpulan data melalui wawancara serta 

dokumentasi berdasarkan observasi dan dengan metode snowball 

sampling. Implementasi supply chain merupakan salah satu bagian penting 

untuk memperbaiki kemampuan kompetisi organisasi bisnis. 

Berdasarkan keaslian penelitian yang terkait maka dapat dilihat perbedaan 

pada pembuatan sistem Supply Chain Management persediaan barang seperti : 

1. Sistem yang dibangun menggunakan sistem berbasis web 

2. Sistem dikembangkan dengan model OOP dan framework  

3. Sistem yang dibangun terdapat model chating 

4. Sistem yang dibangun  dapat melakukan pemesanan. 


