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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Informasi merupakan kebutuhan yang menjadi dasar sebagai alat untuk 

menentukan sebuah keputusan dalam perusahaan dan dengan didukung teknologi 

yang semakin pesat perkembanganya memungkinkan perusahaan akan lebih maju 

dibidangnya. Berkembangnya teknologi yang terus berkebang yaitu sistem secara 

online kerena tidak hanya menjadi alat bantu yang tidak hanya menyediakan 

informasi, namun mampu mengolah data dan mengemasnya menjadi laporan yang 

baik. Proses pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi secara online 

menyebabkan online menjadi media informasi yang dinamis, khususnya dibidang 

manajemen pendistribusian (Cucus, 2015). Pasokan bahan maupun barang jadi 

yang dilakukan secara lancar akan berdampak baik bagi perusahaan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Proses supply chain management dilakukan untuk memperbaiki proses 

pasokan yang dilakukan oleh bagian pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan 

pelangga, konsep tersebut merupakan rantai pasokan multi-layer yang terdiri dari 

material akhir yang memiliki banyak produk yang siap jual (Fazlollahtabar, 2018).  

Pelaku bisnis dan industri menyadari bahwa untuk menyediakan produk yang 

murah, berkualitas, dan cepat, serta perbaikan di  internal sebuah perusahaan 

tidaklah cukup kerena peran serta semua pihak mulai dari supplier yang mengolah 

bahan baku permintaan manufaktur hingga konsumen sangat dibutuhkan (Ismu & 

Sri, 2015). 
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Sahal Jaya Tehnik merupakan perusahaan dibidang pembuatan dan 

penerimaan pembuatan atap baja ringan, etalase, kanopi, plavon hingga pagar, 

arsitetur gedung dan furniture rumah tangga dengan menggunakan bahan 

aluminium maupun besi khususnya pada wilayah Lampung dan telah dikenal 

dikalangan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak 

Solihin sebagai Owner pada perusahaan tersebut, pada proses pendistribusian bahan 

baku untuk memenuhi kebutuhan pembuatan, baik pemesanan maupun pemasangan 

seperti baja ringan hingga kanopi di perusahaan client sering terjadi keterlambatan 

bahan baku dan kesalahan item bahan yang dikirimkan, karena proses permintaan 

barang dari perusahaan ke supplier penyedia bahan-baku seperti besi, baja dll masih 

menggunakan media telepon, hal tersebut dapat memicu terjadinya kesalahan 

mengenai bahan baku yang dipasok oleh beberapa supplier, proses perekapan yang 

digunakan untuk mendata bahan baku yang masuk hanya menggunakan nota 

sehingga rincian data pasokan dari supplier tidak sesuai dan kurang secara rinci 

dilaporkan ke pimpinan, sehingga proses tersebut sering mengalami kerugian 

seperti bahan yang tidak terpakai dan pembatalan kontrak karena lambatnya 

pasokan. Berdasarkan proses tersebut perusahaan perlu menerapkan konsep 

pendistribusian menggunakan model Supply Chain Management untuk 

mempermudah rantai pasokan bahan baku pada perusahaan.  

Manajemen rantai pasokan atau sering disebut Supply Chain Management 

merupakan  serangkaian aktivitas yang terintegrasi, dari pengadaan material dan 

pelayanan jasa, kemudian mengubahnya menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi, serta mendistribusikannya kepada distributor maupun konsumen (Heizer & 

Render, 2011). Rantai pasokan berkaitan dengan bagian-bagian yang terkait seperti 
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bagian supplier, manufaktur dan distributor serta berkaitan dengan manajemen 

pendistribusian yang baik untuk menciptakan kestabilan pasokan ke bagian-

bagianya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membangun sistem pada Sahal 

Jaya Tehnik untuk menangani masalah rantai pasokan dan pembagian fungsi untuk 

mempermudah supplier melihat permintaan bahan dari perusahaan dan perusahaan 

mudah untuk menstabilkan pasokan bahan agar tidak terjadi kekurangan dan 

keterlambatan pasokan. Sistem dibangun dengan menggunakan web, sehingga lebih 

mudah diakses secara online oleh supplier dan perusahaan. Sehingga  penulis dalam 

penelitian ini mengambil judul : “Sistem Informasi Pendistribusian Bengkel Las 

Dan Advertising Menggunakan Model SCM  ( Study Kasus: Sahal Jaya Tehnik)”.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi pendistribusian 

bengkel las dan advertising menggunakan model SCM pada Sahal Jaya 

Tehnik ? 

2. Bagaimana mempermudah proses pendistribusian bengkel las dan 

advertising menggunakan model SCM pada Sahal Jaya Tehnik ? 

 

 

 

 

 



4 

 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem informasi pendistribusian  

dengan model SCM sebagai berikut :  

1. Batasan rantai pasokan mulai dari  supplier, manufaktur, distributor dan 

konsumen. 

2. Tidak membahas bagian retail. 

3. Pembayaran dilakukan secara cash. 

 

1.4   Tujuan Masalah 

   Tujuan dari pembuatan aplikasi adalah : 

1. Merancang dan menerapkan sistem informasi pendistribusian bengkel las 

dan advertising menggunakan model SCM pada Sahal Jaya Tehnik. 

2. Mempermudah prosespendistribusian bengkel las dan advertising 

menggunakan model SCM pada Sahal Jaya Tehnik. 

 

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 sistem SCM yang diterapkan dapat meningkatkan kemampuan 

sistem perusahaan mengenai distribusi bahan baku besi dan baja pada 
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perusahaan hingga ke tanggan konsumen, untuk memenuhi permintaan 

hingga tidak terjadi keterlambatan bahan baku. 

3. Bagi Pembaca 

Membantu peneliti lain yang ingin mengetahui bagaimana proses rantai 

pasokan bahan baku pada perusahaan. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat memberikan informasi terbaru bagi pengembangan ilmu komputer, 

terutama pada proses supply chain management. 

 


