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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Ukuran perusahaan berhubungan erat dengan jumlah nilai aset yang dimiliki 

perusahaan [1]. Banyak perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak pada sektor 

perdagangan, seringkali nilai aset terbesar terdapat pada persediaan barang dagang. 

Persediaan barang dagang dapat dianggap sebagai elemen utama dari modal kerja dan 

sebagai barang yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi kegiatan usahanya atau 

dijual pada masa periode yang akan datang [1]. Selain itu, Persediaan juga sebagai 

kekayaan perusahaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis, sebagai penentu 

kelangsung hidup suatu perusahaan [2]. Kesuksesan suatu perusahaan dalam 

mempertahankan bisnisnya tidak terlepas dari peran perusahaan tersebut dalam 

mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

[3].  

Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada resiko dimana 

perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut [2]. Akibatnya, perusahaan akan 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Hal 

ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan tidak mempersiapkan atau memperhitungkan 

persediaan dengan baik [2]. Di dalam perusahaan, Persediaan dikatakan baik apabila 

persediaan tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu sedikit. Tingkat persediaan yang 

disimpan terlalu besar akan menyebabkan terlalu tingginya beban-beban biaya guna dan 

pemeliharaan persediaan selama penyimpanan di gudang. Begitu juga sebaliknya, 

terjadinya kekurangan persediaan dapat menghambat atau menggangu kelancaran 

kegiatan perusahaan [4].  

Salah satu contoh persediaan dalam perusahaan perdagangan adalah perdagangan 

sapi. perdagangan sapi juga dapat disebut dengan usaha ternak sapi potong. Perdagangan 

sapi di beberapa daerah memiliki keunggulan komparatif, namun tetap membutuhkan 

upaya keras untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui upaya perbaikan 

kapasitas produksi, pengembangan teknologi, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi 

usaha [5]. Peningkatan produktivitas dalam perdagangan sapi dapat dilihat dari data yang 

telah dikumpulkan oleh Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan. Berdasarkan buku yang dicetaknya menunjukan meningkatnya 
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kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan peternakan sapi yang dapat dilihat dari 

meningkatnya populasi sapi potong dan pemotongan ternak sapi potong yang tecatat dari 

tahun 2014-2018 [6]. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, secara nasional 

jumlah populasi sapi potong di Kepulaun Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Pada periode 2014-2018, populasi sapi potong pada tahun 2014 berada di 

217.652 ekor sapi dan pada tahun 2018 berada di 250.208 ekor sapi yang mengalami 

peningkatan 14.9% sebanyak 32.556 ekor sapi potong [6]. 

Pemotongan ternak tertinggi di Indonesia merupakan sapi potong, yang 

mengalami peningkatan sebanyak 57 juta ekor sapi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2017 pemotongan ternak tecatat bahwa sapi potong berada di 1,956 juta ekor 

sapi dan pada tahun 2018 sapi potong berada di 2.013 juta ekor sapi. Sapi potong di 

Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2.91% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 

Kepulauan Riau dapat diketahui bahwa pemotongan ternak sapi potong yang tercatat pada 

tahun 2017-2018 menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 

pemotongan ternak di kepulaun Riau berada di 48.649 ekor sapi dan pada tahun 2018 sapi 

potong berada di 50.594 ekor sapi. Sapi potong di Kepulauan Riau mengalami kenaikan 

sebesar 3.99% dari tahun sebelumnya [6]. Data statistik ini menunjukan adanya 

kebutuhan dan permintaan yang meningkat terhadap sapi potong pada Kepulauan Riau.  

PT Polaris Graha Internusa (PGI) adalah perusahaan swasta yang bergerak pada 

bidang usaha peternakan sapi yang menyediakan sapi potong untuk memenuhi kebutuhan 

dan permintaan pelanggan di kota Batam. Saat ini pengendalian persediaan PGI masih 

dilakukan secara manual (APW1). Hal tersebut membuat beberapa masalah, seperti 

kurangnya penerapan sistem manajemen persediaan dalam proses pembelian sapi. 

Permasalahan overstock dapat menimbulkan kerugian besar pada perusahaan, seperti  

sapi yang berlebih akan mengakibatkan perusahaan untuk mengeluarkan biaya lebih 

terhadap perawatan sapi yang tidak dibutuhkan.  

Sistem pencatatan inventori saat ini di PGI masih dilakukan secara manual. Data-

data yang terdapat di peternakan sapi seringkali masih dilakukan di atas kertas secara 

tertulis, setelah pencatatan di atas kertas selesai, kemudian pencatatan tersebut 

dipindahkan ke Microsoft Excel untuk disimpan dalam bentuk digital (APW1). Sesekali 

proses ini menghambat pekerjaan dikarenakan adanya hasil catatan yang hilang ataupun 

rusak sehingga dokumentasi laporan inventori pada saat itu tidak tercatat (APW1). Salah 

satu contohnya adalah pencatatan tanggal masuk dan keluar ternak sapi. Hal ini dapat 

mempersulit pihak peternakan, karena pihak mereka kesulitan untuk memantau dan 



 

3 

 

mengikuti perkembangan proses penggemukan ternak sapi yang ada di kandang sapi saat 

ini. Oleh sebab itu, penerapan sistem informasi manajemen persediaan dapat membantu 

pengendalian persediaan barang yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai 

permasalahan di perusahaan. 

Sistem informasi pengendalian barang diharapkan dapat membantu dalam 

mempermudah perusahaan dalam menghasilkan laporan stok barang dan menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dibuatlah 

sebuah tugas akhir yang akan melakukan perencanaan dan pengembangan sistem 

informasi manajemen persediaan yang terintegrasi dengan kegiatan operasional 

perusahaan untuk mempermudah penerapan sistem manajemen persediaan dalam 

pengendalian dan pengelolaan terhadap persediaan perusahaan yang berupa makhluk 

hidup. Tidak hanya itu, penerapan sistem informasi membantu perusahaan dalam 

memberikan berbagai informasi seperti status stok barang atau kondisi lapangan secara 

langsung yang dapat mempermudah pihak perusahaan tidak hanya dalam pengawasan, 

tetapi juga dalam mendukung perusahaan dalam memberikan analisis jumlah pemesanan 

yang optimal bagi perusahaan dengan menerapakan metode Economic Order Quantity 

(EOQ), dimana informasi seperti ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan 

keputusan terhadap kegiatan pemesanan dan pembelian sapi menjadi lebih akurat yang 

dapat mencegah adanya permasalahan seperti overstock. Oleh sebab itu, tugas akhir ini 

akan membahas sistem usulan dengan judul “Perancangan dan Implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Persediaan Barang menggunakan Economic Order Quantity 

berbasis Web pada PT Polaris Graha Internusa”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:  

1) Bagaimana cara merancang sistem informasi manajemen persediaan berbasis 

website pada PT Polaris Graha Internusa?  

2) Bagaimana rancangan sistem informasi manajemen persediaan pada PT Polaris 

Graha Internusa dapat membantu mengolah data dan memberikan informasi 

dalam bentuk laporan persediaan stok barang? 

3) Bagaimana rancangan sistem informasi manajemen persediaan pada PT Polaris 

Graha Internusa dapat membantu pengendalian persediaan stok dan 

pengawasan persediaan stok ternak sapi? 

4) Bagaimana cara menghitung kuantitas pemesanan optimal yang diperoleh dari 

penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada sistem? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun sistem ini memiliki batasan-batasan meliputi:  

1) Pengelolaan persediaan yang tersistem dapat membantu perusahaan dalam 

pencatatan pembelian dan penjualan persediaan sehingga menghasilkan data yang 

dapat digunakan untuk laporan data persediaan yang bersifat otomatis. 

2) Penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada sistem informasi 

manajemen persediaan untuk menghitung kuantitas pemesanan optimal persediaan 

yang dimiliki perusahaan. 

3) Perancangan dan pembangunan sistem informasi manajemen persediaan hanya 

digunakan secara internal untuk mendukung operasional pada PT Polaris Graha 

Internusa. 

4) Perancangan dan pembangunan sistem informasi hanya membahas mengenai 

pengendalian persediaan stok barang (ternak sapi), pengaturan persediaan 

menggunakan penggambaran tata letak dan tagging (penomoran) untuk membantu 

pengendalian persediaan, pencatatan penjualan dan pembelian ternak sapi, 

pencetakan laporan persediaan barang masuk dan laporan persediaan barang yang 

keluar. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1) Merancang sistem informasi manajemen persediaan pada PT Polaris Graha 

Internusa 

2) Menghasilkan laporan data inventory secara akurat yang diperoleh melalui 

hasil pencatatan dan dokumentasi yang terperinci dalam penerapan sistem 

manajemen persediaan berbasis web yang bersifat otomatis.  

3) Mempermudah perusahaan dalam mengelola dan mengatur persediaan yang 

terdata dalam sebuah sistem manajemen persediaan berbasis web.  

4) Menghitung jumlah Economic Order Quantity yang dibutuhkan perusahaan 

dalam setiap pengadaan persediaan sapi  
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan proyek ini adalah:  

1) Penerapan sistem informasi manajemen persediaan membantu perusahaan dalam 

mengolah data dan memberikan informasi mengenai keadaan persediaan stok 

barang. Informasi ini dapat membantu pengendalian persediaan serta 

menghasilkan laporan data inventory secara terperinci yang bersifat otomatis 

dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. 

2) Perancangan sistem memudahkan direktur perusahaan untuk melakukan 

pengendalian dan pengawasan persediaan stok barang dalam peternakan sapi. 

3) Penerapan metode economic order quantity (EOQ) untuk menghitung kuantitas 

pemesanan optimal dari setiap pemesanan persediaan stok yang dapat 

meminimalkan biaya persediaan perusahaan dari biaya penyimpanan dalam 

peternakan sapi. 

4) Sistem pengelolaan persediaan online memungkinkan admin untuk mengakses 

data persediaan stok dimanapun dan kapanpun.    

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literatur, observasi 

dan wawancara. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari penerapan 

sistem manajemen persediaan yang terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang bersifat otomatis dengan upaya 

untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis 

pada proses bisnis PT Polaris Graha Internusa untuk mendapatkan data secara akurat 

terhadap permasalahan yang akan dikaji. Wawancara digunakan untuk mengetahui scope 

pengembangan sistem untuk mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan yang 

dibutuhkan dalam pengembangan sistem manajemen persediaan. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan untuk pengembangan sistem ini 

adalah Rapid Application Development (RAD). Rapid Application Development (RAD) 

merupakan suatu metode pengembangan sistem yang dilakukan secara cepat dan 

memiliki waktu pengembangan yang relatif singkat. Metode prototyping merupakan 
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sebuah model sistem yang digunakan untuk mendapatkan masukan dari user lebih cepat, 

sehingga masukan tersebut dapat digunakan untuk implementasi. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini, maka materi-materi 

yang tertera pada laporan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut.  

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metodologi, serta sistematika penulisan.  

BAB 2: LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan teori-teori dasar berupa definisi dan penjelasan yang dikutip dari buku 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian dan penyusunan 

laporan tugas akhir.   

BAB 3: SISTEM SAAT INI 

 Bab ini menjelaskan analisa dan pembahasan secara detail dari sistem yang diusulkan 

dengan menggunakan skema rangkaian, prototipe, use case, dan activity diagram, serta 

menjelaskan rancangan basis data, antarmuka dan juga pelaksanaan implementasi sistem 

usulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian program sistem web.  

BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN  

 Bab ini menjelaskan mengenai analisis kelayakan sistem, serta tahapan mengenai analisis 

yang berisi usulan sistem yang dirancang dalam penelitian tugas akhir ini. 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-

saran terhadap masalah yang belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan 

terhadap laporan tugas akhir. 

  


