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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi yang semakin 

maju telah membawa manusia untuk selalu mengetahui perkembangan teknologi 

yang semakin hari semakin berkembang,namun sumber daya manusia ini tidak 

dapat dipenuhi sehingga timbul krisis sumber daya manusia. Sejauh ini teknologi 

juga telah diterapkan pada beberapa bidang, salah satu contohnya kehadiran 

teknologi di sektor industri yang memudahkan para penggunanya untuk 

melakukan proses produksi dan distribusi barang (FitzGerald, 2009). 

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang penting adalah 

semakin dibutuhkannya penggunaan aplikasi pengolah data yang berfungsi untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan yang ingin 

mengembangkan usaha dan mencapai sukses harus mengikuti era informasi 

dengan menggunakan aplikasi pendukung pengolah data yaitu komputer. Hal ini 

didukung oleh pernyataan yang diutarakan bahwa komputer digunakan untuk 

mengelola sumber daya yang luas dari perusahaan-perusahaan yang memandang 

seluruh dunia sebagai pasar mereka dimana pada eksekutif perusahaan 

melakukan investasi pada teknologi informasi dengan tujuan mencapai skala 

ekonimis dan dapat mengembangkan produk yang dapat dijual di seluruh dunia 

(Mcleod, 1998). 

Menurut penulis dengan adanya aplikasi produksi dan distribusi, proses 

pengolahan data produksi dan distribusi menjadi lebih mudah. Dalam hal 

ini bidang yang dianggap penting dan utama karena hal ini dapat 

mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam 

kajian ini penulis ingin memberikan suatu solusi dengan merancang dan 

mengaplikasikan suatu alur kerja sistem produksi dan distribusi berdasarkan 

sistem manajemen rantai pasok berbasis kertas yang sudah ada pada PT. Rehabort 

Design Center (RDC) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang textil 

dan membuat sistem basis data yang akan digunakan dalam aplikasi produksi dan 

distribusi, user Interface untuk mengelola basis data tersebut, dan aplikasi yang 
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tersusun dengan baik antara sistem basis pendistribusian dan produksi yang 

berlangsung. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis  berkeinginan  

untuk  menyusun  skripsi  dengan  judul: “Rancang Bangun Perencanaan 

Produksi dan Distribusi Pada Manajemen Rantai Pasok”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membangun sistem perencanaan produksi dan distribusi pada 

manajemen rantai pasok? 

2. Bagaimana membuat laporan bulanan perusahaan yang sesuai dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membangun sistem perencanaan produksi dan distribusi dengan 

menggunakan php dan mysql sebagai databasenya. 

2. Mempermudah sitem produksi dan distribusi pada perusahaan 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian skripsi ini adalah: 

1. Menggunakan bahasa pemrograman php. 

2. Aplikasi ini hanya menginformasikan berupa data bahan yang di pasok 

oleh supplier, stok gudang produksi, dan distribusi barang. 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan sistem bangun perencanaan produksi dan 

distribusi pada manajemen rantai pasok dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs 

yang terkait. Mempelajari literatur mengenai desain tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Analisa Sistem 

Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan 

dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar 

sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan. 

3. Perancangan Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini akan dilakukan perancangan aplikasi produksi dan distribusi dengan 

analisis yang telah dilakukan. 

4. Implementasi Metode 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengkodean program untuk aplikasi 

produksi dan distribusi menggunakan atom dengan bahasa pemrograman 

php. 

5. Pengujian Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat 

dengan menggunakan metode black-box. 

6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan 

. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian 

pustaka, sistem perencanaan produksi dan distribusi. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, 

analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional sedangkan perancangan sistem 

meliputi flowchart, contex diagram, DFD, ERD dan sistem interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


