
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peran Teknologi Informasi pada saat ini tidak hanya diperuntukan bagi 

organisasi saja, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi 

organisasi teknologi informasi dapat mencapai keunggulan kompetitif, 

sedangkan bagi perseorangan maka teknologi informasi dapat mencapai 

keunggulan pribadi. Menurut (Whitten, 2007) teknologi merupakan sebuah 

istilah yang menjelaskan kombinasi dari teknologi komputer (hardware dan 

Software) dengan teknologi komunikasi (data, gambar dan jaringan suara). 

Dan di zaman yang berkembang seperti sekarang, hampir semua manusia 

bergantung pada mesin, oleh karena itu banyak mesin yang dibuat untuk 

mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya komputer.   

PT Petrosida Gresik adalah Perusahaan yang bergerak di bidang 

pertanian dan  perkebunan dengan memproduksi bahan aktif kimia seperti 

Pestisida (Pembasmi Hama Seperti Rumput), Insektisida (Pembasmi Hama 

Seperti Serangga) serta produk Bio-Pestisida dan Bio-Fertillizer (Penyubur 

tanaman) untuk mendukung gerakan Go Green di Indonesia. 

Cabang PT Petrosida Gresik telah tersebar di beberapa wilayah 

indonesia yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan salah satunya diwilayah 

Sumatera, yang bertujuan untuk mempercepat proses pendistribusian atau 

penyampaian barang kepada konsumen diwilayah Sumatera, dan 

mengurangi kerusakan produk dalam perjalanan (PT Petrosida Gresik, n.d.).  
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Aktivitas bisnis yang ada pada perusahaan ini dimulai dari admin 

penjualan pusat membuatkan data pesanan konsumen, yang ditujukan 

kepada admin gudang lampung untuk mengirimkan barang sesuai dengan 

data pesanan. Sesudah menerima data pesanan dari admin penjualan, admin 

gudang lampung wajib mengirimkan barang sesuai data pesanan kepada 

konsumen dan membuatkan berita acara serah terima barang, yang mana hal 

ini disebut juga aktivitas market distribution network atau penyaluran 

barang jadi dari perusahaan kepada konsumen dalam proses Supply Chain 

Management (SCM) yang dikutip dari (Zaroni, 2017). 

Untuk mendukung aktivitas bisnis, perusahaan ini melakukan 

monitoring atau pemantauan yang bertujuan agar data persediaan yang 

dihasilkan dari admin gudang cabang lampung dapat langsung digunakan 

sebagai data acuan, baik barang masuk, maupun barang keluar atau 

penjualan kepada konsumen, yang digunakan untuk pembuatan data 

pesanan selanjutnya, yang dibuat oleh admin penjualan pusat. 

Sistem yang berjalan atau permasalahan yang ada di dalam perusahaan 

saat ini yaitu menggunakan aplikasi spreadsheet yang mana dalam 

mengelola data persediaan, data barang masuk (data barang dari produksi), 

dan barang keluar (data penjualan barang kepada konsumen) cenderung 

lebih lama, karena untuk memasukan data barang dilakukan satu persatu, 

kemudian dalam mengakses informasi menggunakan media email sebagai 

pelaporan kegiatan bisnis perusahaan, dengan mengirimkan terlebih dahulu 

file aplikasi spreadsheet yang tidak dapat diakses secara real-time. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengusulkan sebuah 

rancangan sistem dengan judul “Analisis dan Perancangan E-Monitoring 

Supply Chain Management (SCM) pada PT Petrosida Gresik Cabang 

Lampung”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah merancang sebuah Sistem E-Monitoring Supply Chain 

Management pada PT Petrosida Gresik Cabang Lampung ? 

2. Bagaimanakah mengimplementasikan Sistem E-Monitoring Supply 

Chain Management pada PT Petrosida Gresik Cabang Lampung yang 

dapat diakses secara real-time? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini fokus pada pemantauan data Barang Masuk, Data 

Pesanan dan Data Penjualan pada PT Petrosida Gresik Cabang 

Lampung sebagai informasi. 

2. Penilitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai databasenya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan Sistem E-Monitoring Supply Chain Management pada 

PT Petrosida Gresik Cabang Lampung.  

2. Mengimplementasikan Sistem E-Monitoring Chain Management untuk 

mendukung proses pemantauan data barang produksi, barang pesanan, 

dan penjualan yang dapat diakses PT Petrosida Gresik secara real-time. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

Mengembangkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam penelitian yang terkait 

yaitu suatu sistem e-monitoring supply chain management (SCM) pada 

PT Petrosida Gresik Cabang Lampung. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di implementasikan oleh 

perusahaan sehingga dapat membantu memberikan informasi distribusi 

pada PT Petrosida Gresik Cabang Lampung yang dapat diperoleh 

secara real-time. 

3. Bagi Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan jurnal oleh pihak perguruan 

tinggi sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa lain yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang sistem e-monitoring supply chain management 

(SCM) pada PT Petrosida Gresik Cabang Lampung belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Peneliti menggunakan metode pengembangan sistem prototype 

dengan melakukan analisis, desain, pengkodean dan implementasi secara 

bertahap. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terletak pada variabel, 

subjek, waktu dan tempat penelitian. 


