
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini telah memberikan banyak 

manfaat dalam sistem informasi. Perkembangan informasi dapat membantu dalam 

dunia bisnis dalam persaingan dan semakin banyak produk yang bermunculan, 

banyak faktor yang memicu setiap perusahaan agar mampu bersaing. Perusahaan 

telah melihat perkembangan teknologi informasi dapat mendorong perusahaan 

untuk menggunakan media internet dalam berbisnis agar lebih efisien (Rafik, 

Witanti and Sabrina, 2019).        

 Meningkatnya konsumsi roti dikalangan masyarakat mendorong 

peningkatan industri roti. Banyaknya toko roti dan industri dengan skala besar, 

menengah serta kecil yang dibuka membuat persaingan semakin ketat. Sehingga 

Kemajuan sebuah perusahaan tidak terlepas dari kemampuan perusahaan tersebut 

untuk mengumpulkan informasi terkini. Salah satu kriteria perusahaan yang 

berhasil adalah perusahaan yang mampu menghubungkan lingkup internal dan 

eksternal dalam satu rantai pasok yang disebut dengan Supply Chain 

Management. Dalam supply chain kunci dari peningkatan performa rangkaian 

proses bisnis terletak pada kemampuan perusahaan dalam bekerja sama dengan 

bisnisnya, dalam hal ini adalah pemasok/ supplier (Iswandari et al., 2014). 

 Supply chain management merupakan salah satu proses yang penting dari 

sebuah bisnis yang bergerak dibidang manufaktur. Namun, arah perkembangan 

supply chain management telah mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan Internet yang menyebabkan perubahan dari konsep Supply Chain 
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Management (SCM) tradisional menjadi Electronic Supply Chain Management 

(e-SCM). E-SCM merupakan kolaborasi penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan kegiatan operasi supply chain dan manajemen, dengan adanya 

pemanfaatan teknologi Internet dalam penerapan SCM berbasis web dapat 

menghubungkan dan mengintegrasikan antara pelanggan, perusahaan, dan 

pemasok secara online dan real-time yang dapat menghasilkan sebuah koordinasi 

lebih baik dari aliran material, informasi, dan keuangan antara pelanggan, 

perusahaan, dan pemasok dibandingkan dengan SCM tradisional yang belum 

menggunakan dan memanfaatkan internet dalam upaya pemenuhan pesanan (Ang, 

2017).          

 LJ Bakery atau Limbur Jaya Bakery merupakan industri roti yang bergerak 

dibidang bakery yang memproduksi berbagai macam aneka roti seperti Roti tawar 

dan roti manis sobek. Sehingga dituntut untuk trus berinovasi dan bersaing dari 

industri kecil lainnya.        

 Pada LJ Bakery setiap pembelian persediaan bahan baku yang dikirim ke 

gudang masih dicatat dalam nota dan belum terkomputerisasi. Baik itu dalam 

bagian produksi , gudang masih dilakukan secara manual sehingga mengakibatkan 

sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan sering tejadinya kekeliruan 

karena barang masuk dan  barang keluar digudang tidak terkontrol serta belum 

terdapat laporan.        

 Solusi dari masalah yang terjadi akan dibuat sistem informasi 

pengendalian pasokan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi Web 

Dreamweaver dan MySQL sebagai database. Diharapkan dengan adanya sistem 

ini dapat membantu perusahaan dalam pengendalian pasokan pada LJ Bakery. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penulis mengambil judul        

“Rancang Bangun Sistem E-SCM (Supply Chain Management) dalam 

Pengendalian Pasokan (Studi Kasus: Limbur Jaya Bakery)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem SCM dalam pengendalian 

pasokan yang ada, terdapat permasalahan sebagai beikut: 

1. Persediaan bahan baku yang dikirim ke gudang masih dilakukan secara 

manual dan belum terkomputerisasi  sehingga mengakibatkan terjadinya 

kesalahan dalam pencatatan. 

2. Sering terjadinya kekeliruan persediaan barang masuk dan barang keluar 

karena tidak adanya catatan barang. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikembangkan diatas maka dibuat 

suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem e-SCM (Supply Chain Management) dalam 

pengendalian pasokan pada LJ Bakery yang dapat mempermudah dalam 

proses produksi? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem e-SCM (Supply Chain 

Management) persediaan bahan baku yang dapat mempermudah bagian 

gudang? 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukannya suatu batasan agar penelitian ini fokus terhadap 

permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian 

ini antara lain: 
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1. Objek dilakukan pada Limbur Jaya Bakery Bandarlampung 

2. Hanya membahas pengendalian pasokan. 

3. Penelitian ini tidak menangani proses retur bahan baku kepada supplier. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai atau 

dilakukan, begitu juga dengan pengembangan sistem ini, seperti: 

1. Merancang sistem e-SCM (Supply Chain Management) untuk 

pengendalian pasokan pada LJ Bakery yang dapat mempermudah dalam 

proses produksi 

2. Mengimplementasikan sistem e-SCM (Supply Chain Management) 

persediaan bahan baku untuk mempermudah bagian gudang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti, dapat melatih diri dalam menganalisi masalah, merancang 

dan mendesain program, serta menambah pengetahuan tentang teknologi 

informasi khususnya yang berkaitan dengan Supply Chain Management. 

2. Bagi perusahaan, dapat mengatur dan merencanakan proses bahan baku 

produksi perusahaan, merencanakan strategi perusahaan yang lebih baik 

dan terintegrasi dengan sistem serta meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

 

 

 


