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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi saat ini kemajuan teknologi 

berkembang sangat pesat. Teknologi Informasi merupakan 
salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat dan 
dapat menjangkau berbagai wilayah atau bahkan negara 
dengat sangat cepat dan mudah. Salah satu faktor yang 
menyebabkan pesatnya kemajuan teknologi informasi adalah 
dengan bekembang pesatnya internet di era modern ini. 
Internet merupakan fenomena yang sangat berpengaruh 
dalam beberapa tahun ini, baik bagi perkembangan teknologi 
internet tersebut maupun perkembangan disiplin ilmu lain, 
seperti informasi, sosial, dan budaya. Hampir semua usaha 
baik skala besar maupun kecil berlomba untuk 
memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin agar 
dapat meningkatkan daya saing dari usaha yang mereka 
jalankan.  

Sebuah perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan 
informasi memerlukan pengolahan data yang sistematis, 
yaitu dengan cara membentuk suatu sistem informasi. 
Penerapan sistem informasi perlu ditunjang dengan teknologi 
informasi yaitu berupa pemanfaatan komputer beserta 
aplikasi- aplikasinya dan penggunaan jaringan komputer 
sebagai media untuk mendistribusikan data dan informasi. 
Salah satu penerapan sistem informasi pada perusahaan 
adalah sistem informasi untuk persediaan bahan baku. 
Persediaan bahan baku sangat diperlukan bagi perusahaan 
dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 
 Perusahaan yang mampu mengendalikan dan mengelola 
persediaanya dengan baik dapat memenuhi kebutuhan 
pelanggan sehingga dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. 
Kegiatan pengelolaan barang dari tahun ke tahun terus 
berlangsung, bukan hanya barang aset lama saja tapi juga 
barang aset baru. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 
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penumpukan barang dalam gudang atau dapat pula terjadi 
stock out pada jenis persediaan tertentu.  

Permasalahan-permasalahan mengenai persediaan 
gudang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perusahaan 
untuk menanganinya. Agar pelaksanaan penyimpanan 
barang dalam gudang dapat terkelola serta tertata dengan 
baik, maka perlu diadakan suatu sistem informasi mengenai 
proses  barang dalam gudang dimana sistem tersebut dapat 
menampung semua data dan informasi mengenai barang-
barang tersebut. Data dan informasi ini akan terakumulasi 
dan tersimpan secara terpusat pada suatu database. 
Terpusatnya data dan informasi akan mempermudah dalam 
pengelolaan barang persediaan. Warman (2004) 
mengungkapkan bahwa pergudangan yang baik adalah 
pergudangan yang memiliki sistem pelayanan yang baik. 
Sistem pelayanan yang baik mencakup adanya jaminan 
keamanan, kemudahan akses informasi keluar, masuk, dan 
penyimpanan barang, serta kesesuaian kondisi lingkungan 
fisik bagi barang yang disimpan. 
 Perusahaan UD.Shanghai Gangsar merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan distribusi 
makanan ringan yang didirikan oleh H. Sutrisno pada tahun 
1981 di Kecamatan Ngunut Tulungagung Jawa Timur dengan 
meluncurkan merk Kacang Shanghai Gangsar. Kacang 
diproduksi menjadi 16 jenis produk, misalnya kacang super 
84 berasal dari kacang ukuran 4-5 ml dengan netto 225 gr 
kemasan plastik polypropylene (pp), Kacang Kancil berasal 
dari kacang ukuran kurang dari 4 ml, netto 450 gr kemasan 
plastik pp, kacang Gangsar los dari kacang ukuran 4-5 ml 
dengan netto 5 kg dan kemasan plastik, Best Produk Kacang 
Atom butir kacang 7 ml, netto 450 gr dan kemasan plastik pp, 
best produk telur dari bulir kacang 8 ml, netto 225 gr dikemas 
dalam plastik pp. 

Bahan baku yang diperlukan dalam membuat kacang 
Shanghai terdiri dari bahan baku utama kacang tanah dan 
tepung. Bahan baku kacang terbagi,menjadi tiga klasifikasi 
yaitu jenis High Class (HC) ukuran 7 mm untuk kacang 



 
 

3 
 

Shanghai, ukuran 8 mm untuk kacang telur, dan OB dengan 
ukuran ± 6 mm untuk kacang Gangsar, sedangkan untuk 
tepung terdiri dari tepung terigu dan tapioka Selain bahan 
baku utama juga terdapat bahan pendukung seperti bawang 
putih, garam, gula, penyedap rasa, telur, minyak goreng dan 
air. Produksi kacang Shanghai pada tiga tahun terakhir terus 
mengalami peningkatan dari tahun 2014 total produksi 
mencapai 2988741 kg, pada tahun 2015 mencapai 3048981 
kg, dan pada tahun 2016 total produksi dari bulan Januari 
sampai Oktober mencapai 2800437 kilogram. 
 Sistem informasi persediaan barang dalam gudang yang 
terdapat pada UD. Gangsar saat ini masih kurang efektif, Hal 
ini dikarenakan proses pencatatan barang yang masuk dan 
keluar gudang masih dilakukan dengan manual dengan 
mencatat ketersediaan barang kemudian catatan diserahkan 
ke admin untuk dilakukan pencatatan. Kondisi tersebut 
mengakibatkan terhambatnya proses penyebaran informasi 
dari pihak gudang ke bagian kantor. Proses aliran sistem 
informasi yang tidak lancar  dapat menyebabkan proses 
pengambilan keputusan terhambat sehingga perusahaan 
kehilangan kesempatan – kesempatan untuk meraih 
keuntungan. Menurut Azizah (2002) sistem Informasi adalah 
komponen-komponen yang saling berhubungan yang 
mengumpulkan, memproses, menyimpan data, menyebarkan 
informasi untuk mendukung pembuatan keputusan, 
koordinasi, dan pengendalian. Sistem informasi juga penting 
dalam persediaan bahan baku. Oleh karena itu, perancangan 
sistem informasi persediaan bahan baku dilakukan pada 
penelitian ini. 
 

1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah pada UD. Shanghai 

Gangsar tersebut maka dapat dirumuskan permasalahanya 
sebagai berikut : 
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1. Informasi apa yang dibutuhkan dalam sistem 
persediaan bahan baku pada UD. Shanghai Gangsar 
? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi persediaan 
bahan baku berbasis web ? 
 

1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui informasi yang diperlukan dalam sistem 

informasi persediaan bahan baku  pada UD. Shanghai 
Gangsar 

2. Merancang sebuah sistem informasi persediaan 
bahan baku  berbasis web  
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi masyarakat umum sebagai media untuk 

menambah wawasan dan informasi mengenai sistem 
informasi persediaan bahan baku. 

2. Membantu UD. Shanghai Gangsar untuk dapat 
menggunakan sistem informasi persediaan bahan 
baku yang lebih baik dan dapat memudahkan dalam 
proses pengambilan keputusan 

3. Menambah referensi bagi mahasiswa maupun semua 
pihak yang terkait mengenai sistem informasi 
persediaan bahan baku berbasis web yang dapat 
diaplikasikan pada sebuah perusahaan. 

 

 

 

 

 

 


