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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta 

sistematika penulisan. 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Industri manufaktur merupakan bidang usaha yang melakukan produksi 

sebuah barang melalui beberapa buah proses produksi. Seiring berkembangnya 

teknologi, proses produksi dari masing – masing industri juga berkembang menjadi 

lebih canggih dan modern. Hal ini sangat berpengaruh, karena sektor industri 

merupakan salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia (Yuniartini, 

2013). 

Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam sebuah proses produksi adalah 

penggunaan barcode dalam alur produksi. Barcode berguna untuk menyimpan 

berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai produk terkait seperti tanggal 

pembuatan, nomor mesin, jumlah pesanan, dan operator. Hal ini sangat berguna 

bagi perusahaan manufaktur untuk dapat mengelompokkan serta mengatur hasil 

produksi sehingga dapat terintegrasi dengan baik. 

PT Akrilik Kurnia Kencana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

didalam bidang manufaktur EPS (Expanded Polystyrene). Perusahaan ini telah 

berdiri sejak tahun 1990 dan kini memiliki 80 orang karyawan yang bekerja dalam 

3 shift selama 24 jam. Dalam satu hari, perusahaan mampu untuk memproduksi 
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sekitar 2 ton EPS yang terbagi dalam dua jenis produk yatu EPS Box dan EPS 

Protector. 

Perusahaan ini memiliki proses produksi yang berjalan dengan baik namun 

dalam bagian produksi dan gudang terindikasi ada beberapa permasalahan. 

Menurut para karyawan, gudang perusahaan tidak memiliki luas yang cukup untuk 

menampung jumlah produksi setiap harinya yang banyak, sehingga gudang tidak 

tertata dengan baik. Akibat yang terjadi dari hal ini adalah banyaknya finished 

goods yang menjadi rusak akibat keberadaan produk tersebut tidak diketahui oleh 

perusahaan sehingga menjadi potential loss bagi perusahaan.  

Selain itu, yang menjadi penyebab permasalahan ini juga karena perusahaan 

menggunakan metode Make to Order dan Make to Stock secara bersamaan, 

sehingga perusahaan menyimpan terlalu banyak barang request dari pelanggan 

sebagai safety stock perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya sistem 

gudang yang mampu untuk mengatur dan menyimpan data gudang, sehingga 

berakibat kepada penempatan finished goods yang tidak teratur. Kemudian, 

perusahaan tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) Karyawan yang 

jelas dalam penerapannya sehingga banyak operator atau karyawan yang tidak 

melakukan pekerjaannya dengan efektif.  

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut, 

perusahaan memerlukan sebuah sistem baru di dalam gudang perusahaan yang 

mampu untuk mendata serta menata gudang finished goods dengan baik untuk 

mengatasi luas gudang yang terbatas.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan beberapa poin yang menjadi masalah pemicu 

dilakukannya penelitian ini : 

1. Perusahaan tidak memiliki sistem yang mampu untuk menampung 

informasi di dalam gudang finished goods. 

2. Banyaknya finished goods yang rusak akibat keberadaannya yang tidak 

terdata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

3. Perusahaan tidak memiliki aturan khusus yang ditetapkan mengenai 

penempatan produk jadi pada gudang finished goods. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk : 

1. Mengidentifikasi sistem gudang PT Akrilik Kurnia Kencana saat ini.  

2. Merancang sebuah sistem manajemen produksi yang melalui analisis 

kelayakan sistem pada gudang PT Akrilik Kurnia Kencana. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Berikut ini merupakan beberapa poin yang menjadi pembatasan masalah 

dari penelitian ini, yaitu : 

1. Sistem manajemen produksi ini hanya sampai di tahap perancangan dan 

tidak diimplementasikan di perusahaan. 

2. Data produksi, data pelanggan, dan data jenis produk yang digunakan adalah 

data tiga tahun terakhir. 

3. Data pelanggan yang digunakan disamarkan. 

4. Ukuran blok di layout gudang hanya berdasarkan ukuran palet. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara sistematika, penulisan penelitian ini terbagi menjadi enam buah bab 

yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pengumpulan dan 

analisa data, analisis dan perancangan sistem, kesimpulan dan saran. Isi dari masing 

– masing bab tersebut antara lain adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai studi awal yang dilakukan 

mengenai permasalahan yang dialami perusahaan secara umum, ataupun keinginan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja di beberapa bidang tertentu. Diawali 

dengan penulisan latar belakang permasalahan yang dialami perusahaan, kemudian 

merumuskan masalah secara jelas, sehingga dapat ditentukan tujuan penelitian. 

Lalu, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut penggunaan data yang 

dikumpulkan dibatasi dengan ketentuan jelas. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dilakukan pencarian informasi mengenai permasalahan 

terkait seperti teori atau pernyataan yang dibutuhkan untuk memperkuat landasan 

penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara membaca jurnal, buku, atau penelitian 

ilmiah yang membahas mengenai topik terkait. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bagian ini akan dilakukan penjelasan mengenai langkah – langkah 

yang dilakukan selama penelitian secara runtut, serta pemaparan metode – metode 

yang digunakan dalam penelitian baik untuk penulisan maupun pengumpulan data. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini, data – data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan 

memasukannya kedalam alat dengan menggunakan metode terkait sehingga 

dikeluarkan output  untuk menginterpretasikan data yang dapat dianalisa untuk 

dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

BAB V ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini, akan dilakukan perancangan sistem sesuai dengan data – 

data yang telah dikumpulkan dari bab sebelumnya sehingga dapat dibuat sebuah 

aplikasi yang berbasis sistem. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian secara umum, lalu kemudian melihat kekurangan – 

kekurangan yang terdapat pada penelitian sehingga dijadikan saran untuk 

penelitian.  


