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1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi pada masa sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama 

dalam setiap proses pengolahan data penjualan dan persediaan barang. Semakin 

berkembangnya suatu perusahaan maka, kebutuhan akan teknologi informasi akan 

sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam setiap proses pengolahan 

data. Proses pengolahan data yang dilakukan menggunakan teknologi informasi  

dapat menghasilkan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Serta dapat 

membantu perusahaan dalam memanajemen rantai pasokan pemantauan persediaan 

barang. 

Rantai pasokan atau yang sering disebut dengan Supply Chain Management 

merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para 

supplier, ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai 

kepada konsumen.  Menurut Oliver dan Weber pada tahun 1982 pertama kali 

mengemukakan Supply Chain Management adalah jaringan fisiknya, yakni 

perusahaan - perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi 

barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir, Supply Chain Management 

adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya.  

Sedangkan menurut Indrajit dan Djokopranoto dalam bukunya 2010, Supply 

Chain Management adalah suatu sistem organisasi menyalurkan barang produksi 

dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan dari 

berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, 



yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyalur barang tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Supply 

Chain Management adalah sebuah sistem pendekatan total untuk mengantarkan 

produk ke konsumen akhir dengan menggunakan teknologi informasi untuk 

mengkoordinasikan semua elemen Supply Chain dari mulai pemasok ke pengecer, 

sampai dengan konsumen akhir yang merupakan keunggulan kompetitif yang tidak 

dimiliki di sistem logistik tradisional.  

Alfin Store adalah salah satu agen distributor penjualan Botol air minum yang 

berlokasi di Jalan Kayu Manis No.21 Kedaton Bandar Lampung. Alfin Store 

melayani penjualan Bahan Baku di seluruh wilayah Lampung, dan saat ini mulai 

menerima pesanan dari luar Lampung seperti Kalimantan, Sulawesi dll. Bahan 

Baku yang dijual Alfin Store adalah Bahan Baku dengan ukuran 250ml, 500ml, dan 

600ml. Karena semakin banyaknya permintaan, Alfin Store mulai mengalami 

permasalahan yang sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Permasalahan 

tersebut adalah, sulitnya mengontrol persediaan barang di gudang untuk memenuhi 

kebutuhan pasar akibat melonjaknya permintaan Bahan Baku. Karena persediaan 

barang yang sulit untuk di kontrol maka target pembuatan desain gambar pada 

Bahan Baku dan proses pengepakan Botolnya pun menjadi tidak akurat, serta 

seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin 

melonjak. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah analisis sistem 

informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa dan mengontrol persediaan 

Botol agar dapat mengatasi permintaan Botol yang semakin hari semakin melonjak. 



Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berniat melakukan penelitian dalam 

bentuk laporan proposal dengan judul “ANALISIS PENERAPAN 

MANAGEMENT RANTAI PASOKAN UNTUK PEMANTAUAN 

PERSEDIAAN BARANG (STUDI KASUS ALFIN STORE BANDAR 

LAMPUNG). 

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat membantu Alfin Store 

dalam mengatasi permasalahan dalam mengontrol persediaan Bahan Baku yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan Botol di pasaran.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis sistem persediaan Bahan Baku yang ada di gudang 

Alfin Store?  

2. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat bertujuan mengontrol 

sistem persediaan Bahan Baku yang ada di gudang pada Alfin Store? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka 

penulis membuat batasan, seperti berikut: 

1. Analisis hanya pada persediaan Bahan Baku di gudang Alfin Store. 

2. Sistem yang dirancang hanya untuk melakukan pemantauan persediaan barang 

di gudang Alfin Store. 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai sarana untuk pelatihan dalam menyusun, membahas dan 

memecahakan suatu masalah yang ada pada suatu instansi atau perusahaan. 

2. Manfaat Praktisi 

Sebagai sarana dan latihan dasar penulis dalam penerapan ilmu pengetahuan 

yang telah didapatkan di dalam dunia akademis, apakah telah mampu 

mengatasi permasalahan dalam dunia bisnis. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem pengolahan data persediaan Bahan Baku yang ada pada 

perusahaan Alfin Store, guna membagun sistem informasi yang dapat 

digunakan untuk mempermudah pengolahan data persediaan Bahan Baku serta 

distribusinya. 

2. Sistem ini diharapkan dapat membantu perusahaan Alfin Store dalam 

mengontrol persediaan Bahan Baku yang ada di gudang serta proses 

pembuatan laporan data penjualan yang cepat dan akurat. Sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan. 

 


