
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi bukanhal yang awam untuk membantu kegiatan kehidupan 

manusia sehari-hari, terutama pada penggunaan teknologi komputer. Bagi para 

pembisnis, teknologi adalah bagian yang tak terpisahkan dari berbagai 

bisnis(Sodikin, 2017)Di dunia bisnis dan industri saat ini telah mulai beralih dari 

sistem manual kesistem yang terkomputerisasi karena diakui sistem tersebut jauh 

lebih unggul dibandingkan dengan sistem yang masih manual, keunggulan dari 

sistem yang terkomputerisasi adalah data yang disimpan dapat terjamin 

keamanannya, data tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama 

dan lain-lain(Heryanto, 2014). Penggunaan teknologi tersebut dapat menunjang 

dan meningkatkan keberhasilan aktivitas bisnis, sehingga banyak perusahaan 

berlomba-lomba menerapkan teknologi untuk bersaing dengan perusahaan 

lain(Arvid Alnuron, 2017).  

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, membuat perusahaan 

juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan ingin menjadi yang 

terbaik dari perusahaan lain. Dan Seiring kemajuan teknologi dan 

meningkatnyaaktivitas manusia dalam sektor industri tentunyaakan menimbulkan 

persaingan yang ketat dalamdunia usaha. Adanya persaingan tersebut 

mendorongsetiap perusahaan untuk mengelola sumber dayayang dimilikinya 

seoptimal mungkin agar dapatmenghasilkanproduk yang berkualitas tinggi 

danselalu tersedia pada saat dibutuhkan(Fatin Nugrahanti, 2015).  



 
 

Gudang Karet Kebun Limayang beralamat di Jalan Yos Sudarso no. 22 

kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara adalah salah satu distributor karet 

mentah, yang wilayah pengirimannya ke daerah Lampung,Palembang, Jambi, 

Padang dan Bengkulu. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam mengestimasi 

pengadaan bahan baku produksi dalam satu periode tahun ke depan karena sulit 

memprediksi berapa jumlah karet yang bisa terjual untuk setahun ke depan nya, 

Perusahaan tersebut selama ini hanya menggunakan pengalaman penjualansatu 

tahun yang lalu untuk memprediksi penjualan tahun berikutnya dan ternyata 

sering terjadi kelebihan stok ataupun kekurangan stok. Selain itu juga Perusahaan 

masih menggunakan sistem informasi yang belum terintegrasi dengan 

komputerdalam melakukan kegiatan operasionalnya. Terutama pada pengolahan 

data transaksi dan pencatatanpersediaan karet yang masih menggunakan kertas. 

Dengan proses pengolahandata yang masih menggunakan kertas ini seringkali 

terjadipenumpkan data (redundancy) serta masih mengalami keterlambatan pada 

sistem informasinya dalam proses pengadaan karet  sehingga mengakibatkan 

kehabisaan stock ataupun kelebihan stock.  

Hal ini disebabkan karena kurang akuratnya informasi safety stok  yang 

menjadi stok minimal jumlah persediaan karet digudang sebelum dilakukannya 

pemesanan barang kembali. Sehingga informasi akhir tentang stok/persediaan 

karet yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan stok fisik yang ada di gudang. 

Apabila transaksi harian yang terusterjadi pada Perusahaan lambat laun 

akanbergerak semakin cepat, maka pihak Perusahaan tidak dapat lagi 

mengandalkan sistem yangada. Karena sistem yang berjalan saat ini 

kurangmampu mendukung kebutuhan akan informasipersediaan yang up-todate, 



 
 

sehingga mengakibatkan proses pengendalian persediaan karet semakin sulit 

untuk dilakukan. Sudah selayaknnya perusahaan melakukan perbaikan terhadap 

sistem informasi yang ada,yaitu dengan melakukan perancangan atau desainsistem 

informasi persediaan karet yang baru. 

Melihat keadaan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem persediaan karet 

sehingga dapat menentukan besarnya persediaan dalam meng-cover seluruh 

permintaan yang ada.Selain itu juga dibutuhkan sebuah sistem informasi yang 

dapat mendukung aktivitas mengenai manajemen persediaan karet. Berdasarkan 

uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi dan Optimalisasi 

Pengadaan Bahan Baku Produksi pada Gudang Karet Kebun Lima”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi persediaankaret untuk membantu 

optimalisasi dalampengendalian persediaan menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) ? 

2. Bagaimana mengimplementasi sistem informasi Persediaan Karet pada 

Gudang Karet Kebun Lima dengan menggunakan Metode Economic 

Order Quantity (EOQ)? 

 

 

 

 



 
 

I.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas dalam penulisan ini maka penyusun laporan 

hanya membatasi masalah yaitu : 

1. Penelitian hanya membahas tentang pengendalian persediaan bahan baku. 

2. Metode yang digunakan adalah Economic Order Quantity (EOQ) untuk 

penentuan pembelian persediaan barang yang ekonomis 

I.4 Tujuan 

Tujuan dan sasaran dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Merancang sistem informasi persediaan karet untuk membantu dalam 

optimalisasi pengendalian persediaan dengan menngunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ). 

2. Untuk mengimplementasi sistem informasi persediaan karet pada Gudang 

Karet Kebun Lima dengan menggunakan metode Economic Order 

Quantity(EOQ). 

 

I.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan 

persediaan barang 

2. Bagi penulis sendiri dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang di 

dapat dalam proses pembelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan demikian ilmu yang diperoleh dari proses tersebut 

dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.



 
 

 


