
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, persaingan menuntut 

manajemen untuk memberikan terobosan-terobosan strategis terkini agar dapat 

terus berkembang dan merebut pangsa pasar. Mengingat Perkembangan pesat 

teknologi informasi dan proses manufaktur telah membawa pada 

kesederhanaannya siklus hidup produk. Setiap perusahaan akan melakukan yang 

terbaik untuk memperbaiki diri produktivitas, efisiensi, pelayanan yang cepat dan 

mudah, dan terus menerus menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru untuk tetap 

menjadi yang terdepan dan bertahan di pasar. Selain produktivitas dan efisiensi di 

mana perbaikan diperlukan, perusahaan juga harus memahami dan memahami apa 

itu yang dibutuhkan konsumen. Model konsumsi masyarakat Indonesia yang 

tinggi mengharuskan penyedia untuk tetap menyediakan produk yang 

memuaskan. Terutama sandang, pangan dan produk perumahan. Yang terjadi 

biasanya seperti itu konsumen akan membeli produk di toko retail atau toko 

beberapa produk, tapi produk kosong atau tidak ada item. (Rachbini, 2016) 

Lampung identik oleh-oleh unik berupa olahan pisang. Namun, jika Anda 

mengira hanya bisa membeli keripik pisang di Lampung, Anda salah Pasalnya, 

selain keripik pisang, ada teknik masak berbahan dasar pisang lain yang kini 

menjadi oleh-oleh favorit masyarakat, yaitu cake pisang dengan memiliki 

berbagai varian toping yang di produksi oleh toko kue Banana Foster. (Marta, 

2021) 
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PT Lampung Sukses Bersama didirikan pada 17 April 2017 dengan brand 

Lampung Banana Foster. Secara hukum, PT Lampung Sukses Bersama berbentuk 

perseroan terbatas dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia serta telah terdaftar sebagai HAKI. Lampung Banana Foster adalah salah 

satu toko retail khusus khas Indonesia (khususnya Lampung). Produk yang dijual 

adalah Kue Lampung Pisang Foster. Melihat potensi besar Lampung sebagai 

pusat jasa, perdagangan dan ekonomi, serta potensi wisata Provinsi Lampung 

yang besar. Oleh karena itu, top manajemen memutuskan untuk membuka 

perusahaan oleh-oleh baru dengan konsep yang berbeda dari perusahaan oleh-oleh  

yang sudah ada. Filosofi kami adalah mengutamakan kualitas produk, kualitas 

tinggi dan layanan modern. (Marta, 2021) 

Pada Banana Foster sudah memiliki sistem akan tetapi pada bagian stok atau 

gudang ketika ada event tertentu yang memerlukan banyak stok bahan baku maka 

sering kali mengalami kehabisan atau kekurangan stok yang mengharuskan pihak 

banana foster mengambil stok bahan baku dari opsi atau tempat lain yang 

menyediakan bahan baku yang sama. 

Dalam suatu perusahaan, proses pengadaan bahan baku dari pemasok merupakan 

unsur keberhasilan perusahaan, oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk 

mempermudah proses tersebut. Dari penjelasan di atas maka penulis akan 

membuat sistem manajemen rantai pasok yang barjudul “Implementasi Supply 

Chain Management Pada Banana Foster Untuk Mengolah Ketersediaan 

Bahan Baku Produk Berbasis Web”. Yang dirancang untuk membantu 

memberikan informasi persedian bahan baku dan membantu pihak Banana Foster 

dalam memanajemen stok bahan baku untuk produksi kue. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pada Banana Foster dapat di 

indentifikasikan permasalahan diantranya : 

1. Bagaimana cara untuk memberikan informasi cepat jumlah bahan baku 

atau  produk yang tersedia didalam gudang? 

2. Bagaimana cara membangun aplikasi Supply Chain Management 

khususnya untuk menghindari kekurangan persediaan stok bahan baku? 

1.3. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat dan sesuai denngan ruang lingkup penelitian maka 

dari itu, penulis perlu menetapkan Batasan masalah yaitu : 

1. Sistem Supply Chain Management yang berkaitan dengan bagian gudang 

dalam pemesanan bahan baku produksi kue. 

2. Penelitian difokuskan pada ketersedian bahan baku produksi dari supplier 

sampai ke gudang, tanpa membahas permasalahan administrasi 

(pembayaran) 

3. Analisa kebutuhan bagian gudang yang sering mengalami keterlambatan 

produksi 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

1. Menerapkan sistem Supply Chain Management pada toko kue Banana 

Foster untuk mempermudah pihak management mengetahui jumlah 

ketersedian bahan baku produk berbasis web. 
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2. Memberikan solusi pemecahan masalah yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas produksi pada Banana Foster. 

3. Meningkatkan kualitas produksi di toko kue Banana Foster agar tidak 

terjadinya keterlambatan produksi kue. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mempermudah pihak toko dalam memberikan inrfomasi mengenai 

ketersedian barang atau bahan baku produksi kepada pihak management 

toko. 

2. Pihak Toko kue Banana Foster dapat memberikan informasi mengenai 

ketersedian bahan baku produksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

toko maupun pihak management toko. 

3. Membantu pihak toko Banana Foster untuk mengontrol jumlah 

ketersediaan bahan baku produksi.  

 


