
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahap awal berdirinya suatu perusahaan, selain dibutuhkan tersedianya 

sumber daya atau faktor-faktor produksi juga diperlukan adanya jiwa 

kewirausahaan yang tangguh dari pengelolanya. Kewirausahaan atau dulu juga 

disebut kewiraswastaan merupakan suatu profesi yang timbul karena interaksi 

antara ilmu pengetahuan yang diperolehdaripendidikan formal denganseni yang 

hanya dapat diperoleh dari suatu rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. 

Oleh karena itu, seorang wirausaha melakukan kegiatan mengorganisasikan 

berbagai faktor produksi, sehingga menjadi suatu kegiatan ekonomi yang 

menghasilkan profit yang merupakan balas jasa atas kesediaannya mengambil 

risiko. Kewirausahaan kerap kaitannya dengan bisnis, bisnis merupakan aktivitas 

yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan 

laba/keuntungan yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda 

hingga kaum tua. 

Peluang Bisnis Percetakan adalah salah satu peluang usaha yang paling sering 

dijumpai, di lingkungan rumah ataupun di kantor. Dari sekian banyak peluang 

bisnis yang masih bisa bertahan hingga tahun 2017 ini, bisnis percetakan 

merupakan salah satu usaha yang tak pernah ada matinya.Terbukti, meski di 

tengah ketatnya persaingan pasar, sampai saat ini bisnis percetakan masih 

menjamur di berbagai daerah dan mendatangkan omzet hingga puluhan juta 

rupiah bagi para pelakunya. Dengan banyaknya konsumen yang menginginkan 



hasil cetakan yang bagus, membuat persaingan terhadap bisnis percetakan ini 

menjadi semakin ketat. Semakin banyak para pebisnis menjalankan bisnis 

percetakan ini dan mementingkan konsumen langganannya. Bisnis percetakan ini 

banyak yang menjalankannya dari yang sudah berpengalaman, yang tidak 

berpengalaman sampai yang hanya mempunyai modal. 

 Peran Sistem Informasi dalam perusahaan sangatlah penting. Terutama 

untuk menunjang perusahaan tersebut agar lebih maju dan berkembang. Sistem 

informasi berjalan sesuai dengan tingkat kebutuhan pemakai. Informasi yang 

dimaksud disini adalah informasi yang berbasis pada teknologi komputer yang 

dewasa ini inovasinya berkembang sangat cepat, baik itu dalam perangkat keras 

(hardware) maupun perangkat lunak (software), tetapi dalam kenyataan sehari-

hari masih sering yang mengalami keterlambatan informasi yang diterima, 

sehingga pengambilan keputusan sering terlambat. Hal ini tentu akan mengganggu 

jalannya suatu badan atau organisasi. Salah satu faktor yang menyebabkan 

keterlambatan informasi, yaitu disebabkan karena kurang terorganisasinya 

pengolahan informasi itu sendiri. 

 Percetakan Isa Digital Printing merupakan bidang usaha yang bergerak 

dibidang percetakan yang berkembang di area Bandar Lampung. Percetakan ini 

lebih tepatnya beralamatkan di Jl. Pajajaran No.20b Jagabaya Way Halim Bandar 

Lampung. Kondisi perkembangan usaha Percetakan Isa Digital Printing saat ini 

mengalami peningkatan yang sangat tajam. Disinilah persediaan barang yang 

dikelola saat ini sangat bermacam-macam demi terjaminnya pelayanan dan 

permintaan para konsumen. Selain layanan yang diberikan, Percetakan Isa Digital 

Printing tersebut juga perlu memperhatikan kondisi stok barang yang tersedia, 



agar pelanggan yang memesan percetakan tersebut tidak kecewa. Persediaan 

barang menjadi kendala dalam usaha yang dijalankan oleh Isa Digital Printing. 

Persediaan barang haruslah sesuai dengan permintaan pelanggan. Seringkali 

persediaan tersebut menjadi hambatan yang menyebabkan terjadinya lost of sales, 

mengakibatkan hilangnya pendapatan, serta mengakibatkan human error yang 

pada akhirnya berdampak terhadap ketidakakuratan informasi. Hal tersebut 

dikarenakan pengolahan data persediaan masih diolah kedalam berkas yang 

terpisah–pisah dan persediaan barang belum dipantau secara up to date. 

Permasalahan tersebut membuat Percetakan Isa Digital Printing kesulitan 

dalam menentukan persediaan yang optimal untuk memenuhi pasokan barang. 

Beberapa yang sering diproduksi Percetakan Isa Digital Printing perlu untuk 

dilakukan pengendalian stok. Sistem pengendalian stok barang ini dapat dilakukan 

dengan membangun suatu sistem informasi persediaan barang dengan menggunakan 

metode economic order of quantity (EOQ). Sistem ini diharapkan dapat 

meningkatkan visibilitas dan kecepatan penyediaan informasi terkait dengan 

manajemen persediaan sehingga Percetakan Isa Digital Printing bisa mengatur 

jumlah ketersediaan barang demi menjaga kepuasan pelanggan. Secara umum 

economic order of quantity (EOQ) adalah ukuran yang mmberikan biaya maksimum 

dalam membeli bahan baku dan secara keseluruhan mmberikan kontribusi terhadap 

ketersediaan bahan baku pada tingkat optimum dengan biaya minimum. Dengan kata 

lain EOQ adalah jumlah persediaan barang yang dipesan pada satu saat dengan tujuan 

meminimalkan biaya sediaan tahunan. (Novijanto, 2010) 

 



 Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan 

membuat sebuah  Sistem Informasi dengan judul “Perancangan Sistem 

Informasi Produksi dan Inventori Pada Percetakan Isa Digital Printing 

Bandar Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukan di latar belakang, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun sistem 

informasi produksi dan inventory pada Percetakan Isa Digital Printing yang dapat 

memantau persediaan barang”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam memperjelas permasalahan dan 

pencarian solusi dari masalah yang dikaji, maka penulis membatasi masalah yang 

ada agar tidak meluas dan keluar dari pembahasan.  

Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:  

1. Sistem yang dibangun untuk keperluan pengelolaan data inventory yang 

dapat dipakai oleh Percetakan Isa Digital Printing untuk memantau 

persediaan barang. 

2. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode economic 

order of quantity (EOQ). 

3. Sistem yang akan dibangun dilengkapi dengan pengolahan data 

penggunakan barang untuk proses produksi. 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun tujuan 

tersebut adalah : 

1. Untuk mengatasi  terjadi kesalahan dalam proses pemantauan jumlah 

persediaan barang pada Percetakan Isa Digital Printing . 

2. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat sehingga dapat 

memberikan kepuasan pimpinan Percetakan Isa Digital Printing dalam 

pengambilan keputusan pengadaan barang. 

3. Memprediksikan waktu persediaan barang untuk masa yang akan datang 

dengan menggunakan metode Economic Order of Quantity (EOQ). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian terbagi menjadi 4 bagian diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman sekaligus 

menerapkan teori yang didapat diperkuliahan dalam perusahaan ataupun di 

dunia kerja nantinya. 

2.  Bagi Perusahaan 

Dengan hasil ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem 

pemantauan dan pengadaan stok barang di Percetakan Isa Digital Printing 

dengan menggunakan metode Economic Order of Quantity (EOQ). 

 

 



3. Bagi Pembaca 

Membantu peneliti lain yang ingin mengetahui bagaimana proses 

pengendalian stok barang. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi untuk 

perbaikan atau pengembangan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah 

yang sama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari : 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan  sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian yang  

dilakukan oleh penulis. Sub-sub yang ada dalam bab ini meliputi Tinjauan 

Pustaka, Pengertian Dasar, Teori Umum Pengembangan Sistem, Tahapan 

Pengembangan Sistem, dan Teori Pengembangan Aplikasi. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam tahapan 

penyelesaian penelitian tentang pengolahan data pemesanan dan pembayaran 

pada Percetakan Isa Digital Printing ini. Adapun sub-sub bab yang akan 

dibahas dalam bab ini meliputi Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Analisis dan Perancangan, Desain Sistem, dan Desain Pengujian.  

BAB IV  Analisis dan Perancangan 



Bab ini menjelaskan tentang proses analisis sistem yang sedang berjalan saat 

ini di Percetakan Isa Digital Printing serta merancang kebutuhan-kebutuhan 

dari program yang akan di buat untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan. Adapun sub-sub bab yang akan dibahas dalam bab ini meliputi 

analisis sistem berjalan, analisis permasalahan sistem, analisis kebutuhan 

sistem, rancangan class diagram,rancangan Input program, rancangan ouput 

program, dan rancangan kamus data. 

BAB V  Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penyelesaian pembuatan program serta 

pembahasan dari hasil program yang telah dibuat. Sub pembahasan dalam bab 

ini meliputi implementasi database, implementasi program, hasil implentasi 

program, dan pengujian program. 

BAB VI  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang terkait dengan pembahasan 

dalam skripsi ini. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


