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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang, banyak perusahaan mengalami perkembangan dalam 

dunia bisnisnya dan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dengan 

memanfaatkan   kecanggihan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi 

dalam perusahaan melingkupi berbagai fungsionalitas manajemen salah satu 

diantaranya adalah Supply Chain Management. Fungsi dari sistem supply chain 

itu sendiri adalah untuk menyediakan produk yang dihasilkan dengan tepat, pada 

tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan kondisi yang diinginkan. 

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi semakin 

cepat, mendorong perusahaan untuk menerapkan SCM secara elektronik melalui 

media internet, yang lebih dikenal dengan electronic supply chain management 

(e-SCM). Dengan menggunakan e-SCM, aliran informasi antar perusahaan 

dengan pemasok dan customernya maupun aliran informasi di dalam perusahaan 

menjadi lebih cepat karena internet dapat menyediakan akses informasi kapan saja 

ketika informasi tersebut dibutuhkan.  

PT Gracia Indo Garmen merupakan industri Manufacture yang bergerak 

di bidang produksi Garmen atau  kebutuhan sandang seperti pakaian, celana, 

jaket, dll.  Dalam setiap proses produksinya  perusahaan ini menghubungi supplier 

dalam pengadaan bahan bakunya yang akan diproduksi. Sedangkan pada proses 
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penjualannya perusahaan memiliki customer di berbagai wilayah indonesia.  

Customer tersebut merupakan toko rekanan, reseller dan perusahaan distributor  

yang berfungsi menyampaikan kepada pemakai akhir.      

Saat ini pengelolaan data produksi dan kebutuhan bahan baku masih 

dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan 

kebutuhan bahan baku untuk produksi. Demikian juga pertukaran dokumen antara 

perusahaan, supplier dan customernya masih dilakukan secara manual, diperlukan 

banyak waktu untuk berhubungan antar bagian dalam perusahaan, supplier dan 

para customernya. Juga dalam pemantauan persediaan stok minimum produk 

masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kehabisan stok produk saat 

dipesan.   

Maka untuk meningkatkan kelancaran proses produksi. serta pengiriman 

pesanan dan berinteraksi antar stakeholder, perusahaan perlu menerapkan aplikasi 

e-SCM agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnisnya.  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka skripsi ini 

mengambil judul “Implementasi e-Supply Chain Management Untuk 

Produksi dan Penjualan Pada Industri Garmen Gracia Indo”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun implementasi  e-supply chain 

management untuk proses produksi sampai pada penjualan produk jadinya.  
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1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembuatan sistem yang 

meliputi: 

1. Menerapkan metode just in time pada proses pengadaah bahan baku di mana 

bahan baku yang digunakan untuk aktifitas produksi didatangkan dari 

pemasok atau suplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses 

produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya 

persediaan dan mengurangi resiko inventory. 

2. Dalam Sistem ini hanya mencatat bahan baku sebagai bahan dasar dari 

setiap produk. 

3. Melakukan pengelolaan data bahan baku, data produk, data produksi, data 

order bahan ke supplier, data order produk dari customer dan data distribusi 

produk. 

4. Perancangan sistem menghasilkan laporan pembelian bahan, laporan 

produksi, laporan penjualan produk, laporan distribusi. 

5. Hanya customer yang sudah terdaftar dalam perusahaan yang dapat 

mengakses sistem ini. 

6. Penjualan produk dalam bentuk grosir dengan pemesanan minimal per 

satuan kodi 

7. Transaksi pembayaran untuk order bahan maupun order produk dilakukan 

setelah orderan tersebut didistribusikan  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  membangun sebuah sistem  e-supply 

chain management (e-SCM) untuk produksi dan  penjualan produk  pada ruang 

lingkup Industri Garmen Gracia Indo. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian e-SCM ini adalah 

Bagi Perusahaan  

a. Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahan baku secara otomatis pada 

setiap proses produksinya dan harga dari setiap produk yang diproduksinya. 

b. Menghilangkan inventory bahan baku karena setiap proses produksi akan 

otomatis melakukan order bahan kepada supplier 

c. Perusahaan dapat memantau stok minimum produk pada gudang sehingga 

perusahaan dapat melakukan produksi kembali saat produk mengalami stok 

minimum 

d. Perusahaan dapat memperoleh pelaporan  produksi, sampai penjualan 

dengan cepat dan akurat. 

e. Mengintegrasikan komunikasi antar  pelaku supply chain. 

Bagi Supplier 

a. Supplier dapat melihat pesanan bahan secara langsung dimanapun dan 

kapanpun berada. 

b. Supplier dapat mengirim bahan dengan tepat waktu. 
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Bagi Customer 

c. Customer dapat melihat bentuk produk melalui katalog dan dapat 

melakukan transaksi pemesanan produk secara langsung pada sistem. 

Bagi Penulis 

a. Untuk pengembangan keilmuan dibidang ilmu komputer. 

b. Menambah kajian ilmiah dalam pengembangan sistem informasi pada 

lingkup industri manufactur. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian,  manfaat  penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari teori-teori yang mendasari, relevan, dan terkait 

dengan subyek dan permasalahan yang diteliti.  

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi gambaran umum metode penelitian yang digunakan, peralatan yang 

digunakan, kebutuhan data, sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan 

data, serta analisis dan rancangan sistem.  
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BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang uraian tentang implementasi sistem yang telah dilakukan 

yaitu hasil uji coba, dan pembahasan.  

BAB 5 PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis dalam penelitian ini. 


