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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gudang sebagai tempat penyimpanan stock merupakan bagian penting 

dalam efektivitas sebuah rantai pasok. Setiap perusahaan produksi tentunya 

memilliki gudang untuk menyimpan bahan mentah maupun yang sudah melewati 

proses produksi. Sebagai fungsinya tersebut maka gudang memerlukan sistem 

menejemen untuk mengorganisir kegiatan yang ada di gudang. 

Dalam manajemen sebuah gudang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan 

tersebut membutuhkan ketelitian dan keakuratan, serta kesetabilan dalam 

pemantauanya. Selain metode penyimpanan, pengelolaan inventaris atau jumlah 

ketersediaan barang perlu diperhatikan. 

Adapun usaha yang memerlukan gudang adalah usaha bawang merah 

goreng dan keripik singkong, usaha ini memerlukan gudang sebagai sarana 

penyimpanan. Perputaran barang perlu diperhatikan dengan agar tidak 

menyebabkan barang terbengkalai dalam waktu lama. 

Sistem yang diajukan untuk membantu masalah yang adalah Sistem 

Dashboard Manajemen Pergudangan atau disebut sebagai Warehouse 

Management System Dashboard (WMS-Dashboard). System ini diharapkan dapat 

menangani masalah dalam gudang seperti jumlah stock, keadaan stock dll. 

Penggunaan dashboard untuk menampilkan informasi penting yang dapat diakses 

pemilik usaha secara realtime [9]. 

Pembuatan web aplikasi WMS Dashboard ini menggunakan framework 

laravel, framework laravel memiliki kelebihan diantaranya mempersingkat waktu 

dan biaya pengembangan karena memiliki dokumentasi yang lengkap dan juga 

memiliki struktur yang mudah dipahami [8]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah: “bagaimana 

membuat WMS-Dashboard menggunakan aplikasi Web Aplikasi, agar mampu 

membantu proses manajemen pergudangan di perusahaan yang baru berdiri atau 

bersekala UKM” 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasaan masalaah dalaam penulisaan tugaas aakhir ini adaalah: 

1. Pembuatan web aplikasi yang menyediakan fungsi mengenai 

manajemen pergudangan untuk digunakan pada usaha bawang merah 

goreng dan keripik singkong sekala menengah. 

2. Pembuatan web aplikasi menggunakan jaringan localhost. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah  

1. Membangun web aplikasi WMS-Dashboard di Framework Laravel, 

dengan fitur utama: 

 Memunculkan informasi jumlah barang, barang rusak, barang 

hilang, kapasitas tersedia secara realtime. 

2. Web aplikasi WMS-Dashboard dapat menyimpan dan menampilkan 

data dengan baik. 

1.5 Manfaat 

Dari perancangan web aplikasi WMS Dashboar memiliki dua manfaat. 

Yang pertama untuk mengontrol keluar masuk barang dalam gudang. Yang kedua 

menampilkan informasi penting kepada user/pemilik usaha secara realtime. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah poin-poin penting dalam penulisan atau isi 

suatu laporan, berikut merupakan sistematika laporan tugas akhir ini : 

 Bab I : Pendahuluan 

Bab I ada beberapa poin penting yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, 

Batasan masalah, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

 Bab II : Dasar Teori 

Bab II ada beberapa pembahasan mengenai teori-teori yang mendukung 

dan berkaitan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
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 Bab III : Analisa dan Perancangan 

Berisikan perencanaan dan pembautan tugas akhir yang terdapat perangka 

lunak yang digunakan. 

 Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Berisikan tentang pengujian dan hasil yang telah didapat dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 Bab V : Penutup 

Pada bab V ada kesimpulan dan saran untuk pihak penulis maupun, pihak 

lain yang membutuhkan, untuk mencari referensi sebagai penelitian yang 

akan dilakukan dimasa mendatang.  

 

 

 

 


