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1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan untuk

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan

baik. Keadaan pasar yang bersaing dan berkembang serta kompleknya sistem kerja

suatu perusahaan, membuat informasi yang diperlukan sangatkah penting untuk

dapat bertahan bahkan untuk dapat menjadi perusahaan yang unggul didunia

persaingan bisnis saat ini memerlukan dukungan teknologi informasi dalam

pelaksanaannya.

Supply Chain (rantai pengadaan) adalah salah satu bentuk inovasi dalam suatu

proses bisnis terkait sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan

jasanya kepada para pelanggannya atau mitra bisnisnya. Hal ini merupakan jaringan

yang merupakan konsep baru dalam melihat dan mengatasi permasalahan pada

bidang logistic (persediaan) yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan

(Indrajit, 2004). Keuntungan menerapkan Supply Chain Management (manajemen

rantai pengadaan) mengurangi inventory barang, sehingga biaya dapat lebih

ditekan. Menjamin kelancaran penyediaan barang, mulai asal barang (barang

pembuat), supplier, perusahaan, distributor, sampai konsumen terakhir. Menjamin

kualitas, dimana kualitas barang jadi tidak hanya ditentukan pada proses produksi

tapi juga ditentukan kualitas bahan mentahnya serta kualitas keamanan dalam
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pengirimannya. Kerugian apabila menggunakan Supply Chain Management

(manajemen rantai pengadaan) adalah diperlukannya tenaga ahli dalam

mengoperasikan sistem berbasis Supply Chain Management (manajemen rantai

pengadaan) dikarenakan apabila tidak digunakan oleh orang yang memahami

konsep sistem dan konsep pendekatan Supply Chain Management (manajemen

rantai pengadaan) maka akan bersifat menyulitkan kegiatan operasional dalam

pengolahan data persediaan dan pengadaan supplier pada suatu perusahaan.

Salah satu perusahaan yang membutuhkan suatu inovasi penggunaan

teknologi informasi pada proses bisnis usahanya diwilayah Bandar Lampung adalah

CV Basis Aneka Usaha yaitu salah satu perusahaan yang bergerak sebagai

distributor usaha penjualan produk elektronik berupa laptop, accesoris komputer

dan perakitan hingga servis komputer diwilayah Bandar Lampung. Sebagai salah

satu usaha yang tergolong maju dan berkembang, CV Basis Aneka Usaha semakin

membutuhkan adanya suatu sistem yang dapat mengelola proses bisnis dan

melakukan pengolahan data yang ada pada CV Basis Aneka Usaha sebagai salah

satu upaya inovasi menerapkan teknologi informasi keunggulan kompetitif bagi

perusahaan CV Basis Aneka Usaha.

Digunakannya Supply Chain Management (manajemen rantai pengadaan)

pada CV Basis Aneka Usaha adalah untuk menangani kendala terkait masalah

persediaan barang dan proses pencarian barang yang dibutuhkan oleh konsumen

CV Basis Aneka Usaha, sistem yang berjalan pada saat ini belum menggunakan

database, sehingga sering terjadi kehilangan data dalam melakukan pencatatan data

persediaan barang, data retur barang dan penerimaan barang, kemudian kendala
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yang dihadapi adalah seringnya terjadi kerangkapan data dan tindak manipulasi

pada proses pembuatan laporan, karena pada sistem yang berjalan saat ini semua

proses masih mengandalkan pencatatan pada buku agenda harian yang harus di isi

secara manual, hal ini jugalah yang mengakibatkan lambatnya proses pembuatan

laporan barang CV Basis Aneka Usaha, kemudian permasalahan yang dihadapi bagi

para pelanggan CV Basis Aneka Usaha adalah ketika melakukan pencarian data

ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan masih harus mengunjungi

satu-persatu outlet CV Basis Aneka Usaha yang memiliki 3 cabang di wilayah

Bandar Lampung. Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas maka penulis

tertarik mengambil judul penelitian “Penerapan Aplikasi Persediaan Barang

Antar Cabang Perusahaan Menggunakan E-Scm Berbasis Web Studi Kasus

CV Basis Aneka Usaha”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana melakukan analisa sistem yang berjalan agar data yang tersebar

pada supplier dan cabang perusahaan dapat menjadi data terpusat oleh

perusahaan.

2. Bagaimana merancang suatu sistem persediaan barang yang mampu

memberikan informasi yang bersifat respons time bagi pengguna sistem

ketika ingin mengetahui data terkait persediaan barang pada cabang

bisnisnya.
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1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis

membatasi masalah yaitu :

1. Lokasi penelitian adalah CV Basis Aneka Usaha.

2. Penelitian ini hanya membahas terkait pengolahan data persediaan barang

dan ketersediaan barang.

3. Pendekatan yang digunakan adalah Suplly Chain Management (SCM).

4. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah PHP dan menggunakan

tools Adobe Dreamweaver.

5. Database yang akan digunakan untuk melakukan penyimpanan data adalah

Mysql.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengolah data yang tersebar pada setiap cabang bisnis untuk

dapat menjadi data terpusat yang akan mempermudah dalam melakukan

pembuatan laporan persediaan barang.

2. Untuk membuat suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas yang

berkaitan dengan data barang yang ada pada perusahaan yang berkaitan

dengan cabang perusahaan untuk mempermudah akses dari pimpinan ketika

ingin melakukan pemantauan terkait kondisi persediaan barang pada setiap

cabang bisnis yang ada.



5

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Agar dapat menyediakan informasi yang lebih baik dari hasil pengolahan

data persediaan barang, ketersediaan barang dan penanganan data retur

barang pada supplier dengan menggunakan Penerapan Aplikasi

Persediaan Barang Antar Cabang Perusahaan Menggunakan E-Scm

Berbasis Web Studi Kasus CV Basis Aneka Usaha.

b. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi

informasi yang dapat diterapkan pada CV Basis Aneka Usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mengembangkan kemampuannya dalam merancang dan

membangun Penerapan Aplikasi Persediaan Barang Antar Cabang

Perusahaan Menggunakan E-Scm Berbasis Web Studi Kasus CV Basis

Aneka Usaha.

b. Bagi CV Basis Aneka Usaha

Manfaat penelitian ini untuk CV Basis Aneka Usaha khususnya dapat

memudahkan dan meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam

mengakses pengolahan data yang tersebar pada setiap cabang bisnis

untuk dapat menjadi data terpusat.
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c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk

proses belajar bagi mahasiswa serta dapat menjalin kerjasama dengan

perusahaan – perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah di dunia

kerja.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan

penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Rendi selaku

Admin Gudang CV Basis Aneka Usaha pada tanggal 27 September

2017, Pukul 11.00 Wib, terkait melakukan wawancara mengenai data-

data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan skripsi ini, hasil

wawancara disajikan dalam lampiran.

b. Pengamatan (Observation)

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara

sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur

yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam

penulisan laporan ini.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari

dan membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan
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untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya,

contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data

persediaan barang yang ada pada CV Basis Aneka USaha.

1.7. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Penerapan Aplikasi Persediaan Barang Antar Cabang

Perusahaan Menggunakan E-Scm Berbasis Web Studi Kasus CV Basis Aneka

Usaha sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan dan untuk membuktikannya

penulis melampirkan jurnal seputar Supply Chain Management.
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