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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

   Di dunia industri manufaktur sangat penting sistem integrasi data ke 

beberapa data dalam satu paket yang di jadikan sebuah informasi yang 

penting.Dan apabila perusahaan tersebut mempunyai beberapa cabang perusahaan 

di dalam maupun di luar sangat memerlukan percepatan informasi yang selalu 

baru. Persaingan global telah melahirkan standar kompetisi baru.  

 Pada kondisi ini setiap perusahaan yang ingin tetap survive dan growth 

harus dapat menciptakan dan mempertahankan competitive advantage yang 

dimilikinya dengan terus-menerus meningkatkan daya saing. Persaingan bisnis 

yang semakin tinggi menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja 

berbagai elemen di dalam organisasi/perusahaan. Salah satu cara untuk 

mewujudkan kesuksesan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan 

sistem informasi, peningkatan efisiensi dari sistem informasi untuk menghasilkan 

manajemen yang lebih efisien dalam business processes. Tidak sedikit perusahaan 

perusahaan yang belum mengintegrasikan sistem informasi, dimana dalam 

prosesnya hanya didukung oleh aktivitas individual pada lokasi kerja masing-

masing.  

 Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi 

data antara lokasi kerja satu dengan lokasi kerja lainnya, sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih banyak untuk koordinasi dalam penyediaan data dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan fungsi-fungsinya. 

Data yang diintegrasikan ini dapat membantu proses bisnis yang efesien dan 

memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. 

Salah satu konsep yang cukup terkenal yang merupakan sistem yang 

mengintegrasikan proses setiap line dalam manajemen perusahaan secara 

transparansi dan memiliki akuntabilitas yang cukup tinggi yaitu konsep Entreprise 

Resource Planning (ERP). Untuk memasuki pasar internasional, ERP merupakan 
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salah satu yang menjadi pra-syarat dasar bagi setiap perusahaan. Indonesia 

merupakan negara yang sedang berkembang, dimana basis perekonomiannya 

bertumpu di bidang bisnis, maka efisiensi menjadi salah satu faktor yang cukup 

penting dalam setiap perusahaan. Dengan bantuan ERP perusahaan di Indonesia 

dapat terintegrasi pada setiap proses dalam perusahaan tersebut ke dalam suatu 

sistem komputerisasi. Manfaat lain dari ERP ini adalah integrasi bisnis secara 

keseluruhan, fleksibilitas dalam organisasi untuk bertransformasi dan 

meningkatkan turn-overnya, menciptakan analisa dan peningkatan kapabilitas 

yang lebih baik, serta penggunaan teknologi terbaru. 

Dalam Tugas akhir ini akan dibuat aplikasi sistem penerimaan barang 

sehingga dapat saling berhubungan dengan aplikasi pemesanan dan pembelian 

barang yang sudah ada. Sistem receiving sparepart pada tugas akhir hanya 

menggunakan sebagian komponen sistem yang ada pada enterprise resource, jadi 

tugas akhir ini mempersempit bussiness proses untuk sistem penerimaan barang. 

Berjalannya sistem mulai dari login untuk otentikasi pengguna, kemudian setelah 

login melakukan input data persediaan masuk (stockIn), info barang keluar 

(infogoodsOut), info barang masuk (infogoodsIn) persediaan barang keluar 

(stockOut),nama warehouse, lokasi warehouse, masukan data barang warehouse, 

menampilkan semua form database dan informasi penerimaan barang dari 

pemasok. Data-data tersebut merupakan gambaran jalannya suatu aplikasi 

penerimaan barang yang akan dibuat. Dalam pembuatan sistem ERP mengambil 

sistem yang sudah berjalan atau sistem tersebut sudah diterapkan. Tugas akhir ini 

dengan tema aplikasi ERP receiving sparepart dengan melakukan penelitian di 

perusahaan Pt. Tathong (Tatindo) daerah cakung cilincing-jakarta timur.  

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem ERP proses receiving barang untuk 

mempermudah transaksi penyimpanan data. 

2. Bagaimana perancangan data-data tersebut dapat terintergrasi dengan 
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data-data ERP dengan bagian tertentu. 

3. Bagaimana mengorganisasikan data-data receiving barang. 

4. Bagaimana sistem penerimaan barang. Barang masuk dan barang 

keluar bisa di sesuaikan dengan persediaan gudang. 

5. Bagaimana implementasi aplikasi tersebut menggunakan bahasa 

pemograman java enterprise. 

 

1.3. TUJUAN 

1. Merancang sistem ERP proses penerimaan barang untuk 

mempermudah transaksi setiap melakukan penyimpanan data, jadi 

setiap daftar barang yang dipesan dari pemasok kemudian pemasok 

mengirimkan daftar pembelian barang lewat email perusahaan 

sehingga daftar barang dijadikan data inventarisasi penerimaan 

barang sehingga memudahkan untuk penyimpanan data pesanan, 

pembelian, dan penerimaan untuk dokumentasi.  

2. Merancang data agar dapat terintegrasi data-data dengan bagian 

pembelian. pemesanan, dan penerimaan dengan melakukan 

penelitian lapangan untuk mengumpulkan data sistem perusahaan 

yang sudah dibuat, kemudian sistem tersebut diterapkan dalam 

aplikasi ini. 

3. Mengorganisasikan data-data receiving barang harus sesuai dengan 

bussiness proses sistem yang sudah dibuat, jadi tugas akhir ini hanya 

mengambil bagian penerimaan barang. Data pemesanan, data 

pembelian,dan data penerimaan merupakan proses dari bussiness 

proses receiving part saling berhubungan. 

4. Penerimaan barang merupakan transaksi yang tidak dipisahkan 

antara barang masuk, barang keluar, persediaan masuk gudang dan 

persediaan keluar gudang merupakan sistem yang pakem, jadi  input 

data barang masuk, barang keluar dan distribusi barang dapat 

langsung memperbarui persediaan barang gudang. Persediaan 

gudang proses penyimpanan transaksi input data dinamis dari barang 

masuk, barang keluar, dan distribusi barang. 
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5. Implementasi aplikasi mengapa menggunakan bahasa pemograman 

java enterprise, karena java enterprise sudah menjadi keharusan 

untuk aplikasi enterprise yang mudah untuk menghubungkan dengan 

aplikasi yang sudah ada, java enterprise sudah dikenal oleh teknisi IT 

perusahaan. 

1.4. BATASAN MASALAH 

Berikut ini adalah batasan–batasan masalah  dalam membuat perancangan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ERP sistem receiving ini dibangun dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java dan database Mysql. 

2. Fitur yang disediakan dalam aplikasi ERP Sistem Receiving ini, 

sebagai berikut: login untuk otentikasi pengguna,input data 

persediaan masuk (stockIn), info barang keluar (infogoodsOut), info 

barang masuk (infogoodsIn) persediaan barang keluar 

(stockOut),nama warehouse, lokasi warehouse, masukan warehouse 

(add warehouse), menampilkan semua form database dan informasi 

penerimaan barang dari pemasok.    

3. Aplikasi ERP Sistem Receiving ini hanya diimplementasikan pada 

perusahaan Pt. Tat Hong. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi : 

Pengumpulan data  

Adapun metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan (Field Research)  
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Yaitu penelitian dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau lokasi 

penelitian guna melihat secara langsung hal-hal atau data-data yang berkaitan 

dengan materi yang dibutuhkan. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research)  

Yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dari 

teori-teori yang bisa didapat dari buku-buku penunjang yang berhubungan dengan 

topik yang diambil sebagai bahan pembanding atau dasar pembahasan lanjut, serta 

untuk memperoleh landasan-landasan teori dari sistem yang akan dikembangkan. 

3. Analisa Data Dan Design 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk membangun sistem yang 

belum ada dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik.Merancang dan 

mendesain suatu sistem untuk menyajikan serta menyampaikan suatu informasi. 

4. Pembangunan model 

Adapun metode penelitian pembangunan model informasi yang digunakan 

adalah untuk menganalisa kebutuhan diantaranya sebagai berikut. 

1.6. Implementasi 

  Implementasi adalah proses untuk menerjemahkan segala kebutuhan 

perangkat lunak yang sudah dirancang sebelumnya ke dalam bahasa pemograman. 

 Sistem ERP bagian penerimaan barang merupakan pemogramman data 

struktur. Data struktur adalah bagaimana bagian-bagian data dari sesuatu 

berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut dapat disatukan 

satu sistem, jadi aplikasi ini merupakan integrasi dari bagian-bagian ERP.  

Aplikasi penerimaan barang terhubung dengan basis data mysql sebagai media 

penyimpanan, source code sql merupakan bahasa perintah untuk mengambil 

informasi dari database relasional. 

1.7. Penyusunan laporan tugas akhir 
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Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan dari semua dasar teori dan 

metode yang digunakan serta hasil - hasil yang diperoleh selama pengerjaan tugas 

akhir. 

1.8. Sistematika Dalam tugas akhir inian 

Sistematika yang digunakan untuk penyusunan  Tugas Akhir  ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembuatan aplikasi, tujuan 

pembuatan aplikasi,    perumusan masalah, ruang lingkup, metode penelitian, dan 

sistematika Dalam tugas akhir inian 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam perancangan pembuatan 

aplikasi yang dibuat. 

BAB III  : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi desain sistem dan perancangan aplikasi yang akan dibuat. 

BAB IV  : HASIL IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi hasil pembuatan program, penerapan, dan pengujian 

program yang telah dibuat. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari program yang telah dibuat berdasarkan hasil 

pengujian program. Selain itu juga berisi saran-saran yang berguna bagi 

pengembangan lebih lanjut terhadap program yang telah dibuat. 

 

 

 



 7 

 

 

 

 


