
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PT Bumi Lampung Makmur merupakan perusahaan perseorangan yang 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 504.1/02444/30.7/III/27/IX/2013 

Tanggal 16 Desember 2013 berpusat di  Jalan Soekarno Hatta Nomor 18 

Ketapang,  Bandar Lampung. PT Bumi Lampung Makmur adalah perusahaan 

distributor yang bergerak dalam bidang hasil bumi seperti cengkeh, kopi, lada 

hitam, pinang, coklat, cabe jawa, kopra dikirim pada perusahaan yang sudah di 

sepakati. Dan saat ini mengembangkan usahanya dibidang ekspedisi antar pulau, 

PT Bumi Lampung Makmur juga telah melakukan export atas hasil bumi tersebut 

yang meliputi kopi dan coklat dengan negara tujuan Singapura, Malaysia, 

Pakistan dan India.  

Distribusi atau penyaluran barang merupakan aktivitas utama bagi perusahaan 

distributor. Sebagai distributor sangat bergantung dengan jumlah persediaan 

barang atau komoditi yang akan disalurkan pada pelanggan atau konsumen. Saat 

ini pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu perusahaan dalam 

menjalankan berbagai aktifitas seperti pemesanan termasuk didalamnya mengolah 

data persediaan, sehingga tidak terjadi kelebihan barang di bagian gudang atau 

sebaliknya kekurangan persediaan yang mengakibatkan terganggunya transaksi 

dengan pelanggan. 

Dalam aktivitasnya masih terdapat permasalahan dalam hal persediaan mulai 

dari kelebihan ataupun kekurangan diakibatkan penyusutan karena proses 

produksi pada bagian gudang. Permasalahan ini muncul disebabkan salah satunya 
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karena belum adanya sistem manajemen distribusi berbasis web yang dapat 

mengolah data-data pendistribusian hasil bumi tersebut. Sedangkan fasilitas 

teknologi komputer di PT Bumi Lampung Makmur sudah cukup memadai saat ini 

namun penggunaannya hanya terbatas untuk pembuatan surat menyurat dan 

laporan saja.  

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem informasi manajemen 

distribusi berbasis web dengan menggunakan metode Supply chain management 

(SCM) yang dapat membantu mengimplementasikan web untuk mengelola 

distribusi hasil bumi sehingga manfaat yang diharapkan pada PT Bumi Lampung 

Makmur dapat dilaksanakan dengan baik meliputi beberapa aspek supply chain 

management. Metode Supply chain management (SCM) merupakan proses saat 

barang masih berbahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi diperoleh, 

diubah dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh rantai sepanjang 

arus produk dan material.  

Supply Chain Management adalah komponen sistem informasi manajemen, 

mampu menyediakan informasi persediaan barang yang cukup untuk memenuhi 

permintaan pelanggan. dengan hal ini maka metode SCM (Supply Chain 

Management) ini dapat dijadikan pedoman dalam efisiensi dan efektifitas biaya 

yang terjadi dalam distribusi. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dibangun sebuah “Sistem  

Informasi Manajemen Distribusi Hasil Bumi dengan metode Supply Chain 

Management (SCM)” berbasis web untuk mengelola dan menyediakan informasi 

mengenai persediaan barang atau komoditi, termasuk laporan distribusi, 

pembelian barang, supplier yang berguna untuk membantu menyediakan berbagai 
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informasi barang masuk dan keluar, status pengiriman barang berkaitan dengan 

pendistribusian hasil bumi. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada pada PT Bumi Lampung Makmur  adalah : 

1. Bagaimana agar menerapkan aplikasi web untuk meningkatkan produksi 

hasil bumi? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi untuk distribusi hasil bumi 

berbasis web dengan menggunakan metode  Supply Chain Management 

(SCM)? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sebuah sistem informasi manajemen distribusi dengan metode 

supply chain management berbasis web. 

2. Untuk mengetahui proses distribusi dan pengolahan barang di bagian 

gudang pada PT Bumi Lampung Makmur. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas informasi alur distribusi dan pengolahan 

barang sampai pada hasil pendistribusian barang kepada pelanggan. 

2. Tidak membahas produksi, pengembangan produk hasil bumi.  
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3. Tidak membahas mengenai masalah keamanan (security) dalam penggunaan  

kegiatan secara web. 

  

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap sistem informasi manajemen distribusi  hasil bumi dengan 

metode supply chain management (SCM) berbasis web. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat membangun sistem informasi manajemen 

distribusi hasil bumi dengan metode supply chain management pada 

perusahaan dijadikan masukan atau pertimbangan dalam pemanfaatan . 


