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1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia ekonomi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang 

pesat, begitu pula dengan perkembangan teknologi saat ini semakin meningkat. 

Komputer merupakan salah satu alat bantu yang mampu meningkatkan kecepatan 

perkembangan ilmu teknologi dunia dan dengan adanya komputer dapat 

memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh dunia usaha di 

segala bidang (Jatmico, 2009). 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin memegang 

peranan penting dalam dunia bisnis, salah satunya adalah penerapan sistem 

informasi pada perusahaan. Perkembangan dunia Teknologi Informasi (TI) akhir-

akhir ini sangat pesat. Perkembangan tersebut membawa dampak yang besar di 

dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya untuk berkomunikasi dengan 

seseorang yang berada di luar negeri dapat dilakukan melalui internet 

(Interconnection Networking)  dengan berbagai cara yaitu dengan e-mail (surat 

elektronik), chatting (berbicara dengan satu atau banyak orang secara langsung), 

dan lain-lainnya. Selain itu, perkembangan TI juga berpengaruh terhadap bidang 

pekerjaan yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk efisiensi 

pekerjaan (Ramadhan, 2008). 

Toko Ria Lampung adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai 

kebutuhan sehari-hari, toko sembako yang dikenal murah oleh masyarakat dan 

berlokasi sangat strategis ini berada di Wayharong, Kecamatan Waylima, 

Kabupaten Pesawaran, Lampung. Toko Ria Lampung memiliki kegiatan 
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penjualan, pembelian dan retur barang. Namun, sampai saat ini belum ada sistem 

yang mengelola data tentang stok persediaan barang. Pada pengolahan data 

pengadaan barang, pengelola toko tidak membuatkan secara tertulis tentang 

proses pengadaan yang dilakukan, hanya dilakukan dengan cara memberikan 

informasi berdasarkan faktur pembelian kepada pemilik toko, artinya ketika sales 

datang ketoko untuk mengetahui apa saja barang yang di order, pemilik toko 

langsung menyebutkan kepada sales jumlah barang yang di order sesuai dengan 

sisa persediaan barang yang ada dan sales mencatat jumlah barang yang diorder. 

Hal tersebut mengakibatkan/menyebabkan tidak adanya rekaman data order. 

Sedangkan dalam pengelolaan data penjualan barang, pembuatan laporan hanya 

dibuatkan secara garis besar yaitu berapa jumlah uang didapat setiap harinya. 

Oleh karena itu, pengelola toko tidak dapat mengetahui secara pasti berapa stok 

barang yang tersedia . 

Wantoro, dkk (2016) pernah mengusulkan tentang penerapan metode buffer 

stock dan ROP dalam pengendalian persediaan, namun penelitian tersebut hanya 

membahas tentang analisis dan perhitungan persediaan barang menggunakan 

metode buffer stock  dan ROP pada perusahaan spare part di CV. Karya Hidup 

Sentosa Lampung. Kelemahan dari penelitian ini hanya menggunakan data dari 

tahun 2015 atau hanya 1 data saja sehingga laporan persediaan yang akan 

dibutuhkan hanya menampilkan pertahun saja, untuk itu masih diragukan 

keakuratannya. Wibowo (2009) pernah mengusulkan tentang sistem informasi 

persediaan keluar masuk barang. Namun penelitian tersebut hanya membahas 

tentang pembuatan sistem informasi persediaan keluar masuk barang dan tidak 

memperhatikan perbandingan data yang lebih banyak. Kelemahannya, analisis 
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yang digunakan kurang maksimal karena terkendala oleh sistem lama yang benar-

benar belum ada atau masih dilakukan secara manual manual. Jatmiko (2009) 

pernah mengusulkan tentang sistem informasi persediaan barang penelitian 

tersebut mampu menyimpanan, mencari, dan mengawasi terhadap kondisi 

persediaan dan pengolahan data transaksi dapat dilakukan secara akurat dan cepat. 

Namun penelitian tersebut hanya membahas tentang perancangan dan 

implementasi sistem informasi persediaan barang guna meminimalkan kesalahan 

serta mengetahui secara cepat kondisi persediaan barang dan sistem yang 

dikembangkan tidak menghasilkan laporan persediaan barang 

Dengan adanya sistem informasi persediaan mampu mengatasi masalah 

persediaan sembako yang ada pada Toko Ria Lampung dan penggunaan metode 

buffer stock dalam perhitungan persediaan mampu menggambarkan tingkat stok 

ekstra yang dipertahankan untuk mengurangi resiko stock outs (kekurangan bahan 

baku) karena ketidak pastian pasokan dan permintaan. Adapun keunggulan dari 

metode buffer stock yaitu mengurangi resiko keterlambatan pengiriman barang, 

mengurangi resiko kenaikan harga, dan dapat mengantisipasi permintaan yang 

dapat diramalkan. Maka diusulkan sebuah Sistem Informasi Persediaan Barang 

dengan Metode Buffer Stock Berbasis Web, yang diharapkan dapat membantu 

dalam memberikan informasi persediaan barang pada Toko Ria Lampung. 

Pengembangan sistem menggunakan web diharapkan dapat mempermudah Toko 

Ria Pusat dalam mengupdate persediaan barang, mengetahui persediaan barang 

yang masih ada dan dapat mengetahui besaran jumlah yang akan di order kepada 

sales, selain itu Toko Ria Cabang juga dapat melakukan order barang tanpa harus 

datang ke toko pusat melalui web yang dibangun, sehingga proses penyampaian 
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informasi laporan persediaan barang kepada pemilik toko dapat diketahui secara 

realtime. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka didapat 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem 

informasi persediaan barang dengan metode Buffer Stock berbasis web untuk 

dapat membantu dalam memberikan informasi persediaan barang pada Toko Ria 

Lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup mengenai perancangan sistem 

informasi persediaan barang menggunakan metode buffer stock berbasis 

web.  

2. Sistem informasi persediaan barang menggunakan metode buffer stock 

berbasis web ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

serta MySQL sebagai database.  

3. Sistem informasi persediaan barang menggunakan metode buffer stock 

berbasis web ini hanya dapat memberikan informasi stok persediaan barang 

pada Toko Ria Lampung. 

4. Pada persediaan barang cabang hanya bisa melakukan order barang di pusat 

dan melihat stok barang yang dimiliki oleh cabang. Cabang tidak melakukan 

penjualan secara tersistem. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang dan 

mengembangkan sistem informasi persediaan barang dengan metode Buffer Stock 

berbasis web untuk dapat membantu dalam memberikan informasi persediaan 

barang pada Toko Ria Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Sistem yang diusulan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

persediaan barang bagi pimpinan. 

2. Sistem yang diusulkan diharapkan mampu memberikan informasi 

persediaan barang dalam bentuk laporan persediaan.  


