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PENDAHULUAN 

 

1. 1   LATAR BELAKANG 

Manajemen rantai pasokan sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan 

karena dapat membantu dalam proses perkembanganya (Manambing, et al., 

2014). Untuk mendukung optimalisasi upaya peningkatan penjualan pada 

perusahaan, diperlukan inovasi dalam meningkatkan efektivitas melalui 

koordinasi yang lebih baik antar pelaku bisnis dengan menggunakan pendekatan 

manajemen rantai pasok serta adanya pendekatan dengan cara memberikan atau 

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya (Sumangkut, 2013).  

Manajemen rantai pasokan merupakan bidang kajian yang terletak pada 

efisiensi dan efektifitas aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi 

secara simultan sehingga dapat menyatukan SCM dengan pihak yang terlibat 

(Kindangen, et al., 2017). Supply chain memiliki penggerak yang sangat 

berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Chopra dan 

Meindl (2004) penggerak supply chain merupakan proses penerimaan barang 

sampai dengan proses barang yang telah diselesaikan. Stock merupakan salah satu 

penggerak supply chain yang penting karena perubahan kebijakan dapat 

mengubah secara drastis tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain (Chopra 

& Meindl, 2004).   

Halensia Galery merupakan salah satu toko di kota Bandar Lampung yang 

bergerak di bidang penjualan pakaian hijab. Dalam proses pengelolaan stok 

Halensia Galery melakukan pemesanan ke supplier, lalu barang datang diantar 

supplier, pakaian yang dikirim akan diterima lalu masuk ke stok barang yang 
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nantinya akan dijual. Permasalah Halensia gallery pada proses bisnisnya sering 

terjadinya Over Stok dan kekosongan stok, dikarenakan tidak diketahuinya tingkat 

penjualan barang yang terjual dan pergerakan penjualan barang pada Halensia 

Galery. Tingkat penjualan digunakan untuk menjadi dasar dilakukannya 

pembelian (Ama et. all., 2014), maka dengan adanya sistem yang menghasilkan 

informasi tingkat penjualan suatu barang maka akan diketahui barang apa saja 

yang ingin dibeli. 

Permasalahan yang dihadapi Halensia Galery pernah dialami oleh PT 

Argo Pantes (Andita dan Jaya, 2016), sering terjadi keterlambatan pengadaan 

barang sebagai solusi maka dibangun sistem informasi stock barang sehingga 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pemesanan barang pada 

perusahaan. Selanjutnya (Ama et. all., 2014), permasalahan yang dihadapi 

rendahnya penyediaan informasi yang mendukung pengelolaan hasil pertanian 

sebagai solusi maka dibangun sistem informasi stock barang sehingga 

memudahkan dalam penyimpanan data yang terpusat, khususnya untuk mengelola 

data hasil pangan, mengelola data petani, data koperasi dan data distribusi pangan. 

Selanjutnya (Pratama et all., 2013), permasalahan yang dihadapi pola konsumsi 

pangan masih belum sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam pola 

pangan harapan sebagai solusi maka dibangun sistem informasi stock barang 

sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan permintaan, produksi, pemasaran, 

distribusi dan konsumsi pangan secara optimal demi membantu peningkatan 

ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan (Kindangen, et al., 2017). 

Merujuk penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada 

penerapan konsep Supply Chain Management (SCM) dalam penerapan persediaan 
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barang antara supplier-penjual-konsumen, yang terorganisir dalam satu kesatuan 

sistem yang terkomputerisasi secara online. Tujuan dari penelitian ini, untuk 

membangun sistem informasi stock barang galery berbasis website dengan 

harapan sistem ini, dapat untuk membantu Halensia Galery dalam pengelolaan 

stok atau persediaan barang dan memudahkan komunikasi antara supplier dan 

konsumen, mengetahui tingkat penjualan suatu barang sehingga Halensia Galery 

mengetahui barang apa saja yang dibeli. Adapun judul yang diangkat pada 

penelitian ini, “Sistem Informasi Stock Barang Galery Menggunakan Supply 

Chain Management (SCM) (Studi Kasus: Halensia Galery)”.   

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi stock 

barang galery menggunakan supply chain management pada Halensia Galery? 

 

1.3   BATASAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan maka 

didapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi stock barang 

galery dengan menggunakan   PHP   dan   MySQL pada Halensia Galery? 

2. Bagaimana menerapkan sistem informasi stock dengan menggunakan 

metode supply chain management ? 
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1.4   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk merancang dan membangun 

sistem informasi stock barang galery menggunakan supply chain management 

pada Halensia Galery. 

 

1.5   MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, memudahkan kinerja dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan data persediaan pada Halensia Galery untuk memenuhi 

pelanggan. 

2. Bagi konsumen, membantu konsumen dalam mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan, seperti: spesifikasi barang, harga barang, ketepatan waktu 

pengiriman ataupun penerimaan barang. 

3. Bagi akademis, dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa 

yang ingin melakukan kajian terhadap sistem informasi stock barang 

galery distribusi berbasis website. 

 

 

 


