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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persediaan bahan baku merupakan faktor utama dalam perusahaan untuk 

menunjang kelancaran proses produksi, baik dalam perusahaan besar maupun 

kecil. Kelancaran suatu proses produksi sangat bergantung pada persediaan bahan 

baku dan bahan pendukung lainnya, sehingga jika suatu persediaan bahan baku 

yang dikelola kurang tepat akan mengurangi keuntungan pada perusahaan. 

Kerupuk Rambak Bu Nanik adalah perusahaan manufaktur yang mengolah 

bahan baku berupa tepung, dan bahan penolong seperti garam, bumbu-bumbu 

penyedap rasa dan lainnya yang menghasilkan produk makanan berupa Kerupuk 

Rambak. Dalam kegiatan operasionalnya khususnya di bagian produksi, 

perusahaan ini sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku utamanya. 

Permintaan yang tinggi berdasarkan jumlah yang dihasilkan dari proses produksi 

yaitu berkisar lima puluh kilogram sehari dimana kerupuk tersebut di produksi 

dua kali dalam seminggu membuat perusahaan dalam pengadaan bahan baku 

dilakukan setiap seminggu sekali dalam jumlah tertentu dan relatif melakukan 

pembelian dalam jumlah yang besar. 

Dalam mengelola persediaan  bahan baku yang diterapkan pada Kerupuk 

Rambak Bu Nanik belum menggunakan suatu metode yang tepat dan masih 

dilakukan secara manual. Akibatnya, akan menimbulkan biaya yang berlebih yang 

ditekankan pada persediaan bahan baku dan resiko kemungkinan perusahaan tidak 

dapat memenuhi permintaan konsumen dalam hal ini kekurangan ataupun tidak 
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tersedianya bahan baku yang dibutuhkan, maka pengelolaan bahan baku yang 

tepat dan optimal sangat diperlukan oleh perusahaan. 

Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) untuk menentukan 

jumlah ekonomis setiap kali pemesanan, dan Reorder Point (ROP) atau waktu 

yang diperlukan perusahaan untuk melakukan pembelian bahan baku sehingga 

dapat mengendalikan persediaan bahan baku pada perusahaan tersebut. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “SISTEM 

INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU (Studi kasus: Kerupuk Rambak Bu 

Nanik).” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun sistem yang memberikan informasi dan dapat 

menghitung berapa jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis 

atau optimal menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ)?. 

b. Bagaimana membangun sistem yang memberikan informasi dan dapat 

menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian bahan baku 

sehingga perusahaan tidak akan kekurangan jumlah persediaan bahan 

baku? 

c. Bagaimana membangun sistem yang memberikan informasi mengenai 

mutasi dan harga pokok bahan baku dan diketahui jumlah akhir kuantitas 

persediaan dari bahan baku pada kartu persediaan dengan metode First In 

First Out (FIFO)? 
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1.3. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya difokuskan pada persediaan bahan baku. 

b. Sistem dapat  memberikan informasi jumlah optimal yang dilakukan 

perusahaan untuk pembelian bahan baku dengan metode Economic Order 

Quantity (EOQ). 

c. Sistem dapat memberikan informasi kapan waktu yang tepat untuk 

melakukan pembelian bahan baku  dengan metode Reorder Point (ROP). 

d. Sistem dapat memberikan informasi mutasi dan harga pokok bahan baku 

pada kartu persediaan dengan metode First In First Out (FIFO). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Membangun sistem yang memberikan informasi dan dapat menghitung 

berapa jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis atau optimal. 

b. Membangun sistem yang memberikan informasi dan dapat menentukan 

waktu yang tepat untuk melakukan pembelian bahan baku sehingga 

perusahaan tidak akan kekurangan jumlah persediaan bahan baku. 

c. Membangun sistem yang memberikan informasi mengenai mutasi dan 

harga pokok bahan baku dan diketahui jumlah akhir kuantitas persediaan 

dari bahan baku pada kartu persediaan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem dapat mempermudah perusahaan untuk mengontrol persediaan 

bahan baku demi menjaga kelangsungan kegiatan produksi. 

b. Perusahaan dapat mengetahui kapan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan pembelian bahan baku sehingga dapat mengurangi biaya 

persediaan bahan baku. 

c. Perusahaan dapat mengetahui mutasi dan harga pokok bahan baku dan 

diketahui jumlah akhir kuantitas persediaan dari bahan baku pada kartu 

persediaan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I   Pendahuluan, Pada bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, tinjauan pustaka membahas 

mengenai uraian kajian dari berbagai pustaka. Sedangkan dasar 

teori menjelaskan mengenai Sistem Informasi, Persediaan, 

Metode Persediaan, Kartu Persediaan Metode FIFO, dan bahasa 

Pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan database yang 

digunakan yaitu MySQL. 
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Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai cara dan metode 

penelitian yang meliputi bahan / data, Peralatan baik hardware 

maupun software, Prosedur dan Pengumpulan Data, Analisis 

Kebutuhan Sistem, Rancangan Sistem yang meliputi diagram arus 

data level 0 atau konteks dan level 1, Rancangan tabel, Relasi 

antar tabel, Rancangan antarmuka sistem yang meliputi rancangan 

masukan dan keluaran. 

Bab IV  Implementasi Dan Pembahasan, berisi implementasi dari  

perhitungan EOQ dan ROP Kerupuk Rambak Bu Nanik. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dimana kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran untuk pengembangan 

penelitian. 




