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BAB Ij 

j PENDAHULUAN j 

1.1  LatarjBelakang j 

PT. Golden Leaves JayajAbadijadalahjsebuahjperusahaan yangjbergerak 

dalamjbidangjmanufakturjyangjmemproduksi berbagai macamhsnack (makanan 

ringan) yang terbuat dari bahan singkongjdan jagung. Prerusahaan inijsudah 

adajdan berkembangjsejakj10 tahunjyangjlalu bertempat di Jalan Raya Ampeldento 

No.17, Asrikaton, Pakis, Malang, Jawa Timur. Dalam satu bulan PT. Golden 

Leaves Jaya Abadi dapat memproduksijhingga 2 ton singkong dan jagung menjadi 

berbagai macam snack dan melayani ke berbagai daerah di Indonesia. 

Dalam perkembangan usahanya saat ini PT. Golden Leaves Jaya Abadi 

menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan persediaan barang. 

Pengendalian bahan baku menjadi sangat penting pada PT. Golden Leaves Jaya 

Abadivguna mempertahankan stabilitasfbahan baku dan melancarkan proses 

produksi perusahaan serta mencegah terjadinya keterlambatan dan kehabisan bahan 

baku. Proses penerimaan barang yang sekarang di jalankan di PT. Golden Leaves 

Jaya Abadi adalahjpegawai menerima danjmengecek barangjyang diterimajdari 

penyuplai jyang sebelumnyajjjsudah dipesan olehjjjjjperusahaan. 

Barangjyangjtidakpsesuaijdengan pesananjakan dijkembalikan kepada penyuplai. 

Sedangkan untuk proses pengeluaran barang pegawai akan mengambil barang 

sesuai kebutuhan, kemudian pegawaipakan mencatat berapa hasil produksi yang 

telah mereka buat masing-masing untuk dicatat sebagai laporan. Sedangkan untuk 

mengetahui kapan harus dilakukan pemesanan bahan baku hanya dilihat dari berapa 

jumlah sisa bahan baku di gudang. Dengan proses pengendalian yang dilakukan 

pada gudang PT. Golden Leaves Jaya Abadi saat ini membuat perusahaan 

mengalami berbagaijmacam masalah. 

Berdasarkan proses bisnis yang ada pada PT. Golden Leaves Jaya Abadi 

sekarang perusahaan mengalami kendalajuntuk mengetahui jumlah barang yang ada 

di gudang, tidak adanya catatan pasti mengenai jumlah barang terkini sering 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses produksi karena kekurangan 

bahan baku. Terlebih lagi terkadang terjadiJketidaksesuaian antara stok yang ada di 
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gudang dengan yang dilaporkan pegawai. Dalamjmenjalankan aktivitasjbisnisnya, 

perusahaanjjjdituntut,jjuntuk selalujjjtanggap akanjjjjkebutuhan pelangganjjjdan 

tersedianya persedianjbahan bakujjjjsehinggaj proses jproduksi dapatjberjalan 

denganjlancar. 

 Selainjmasalah yangjsudah dijelaskan diatas, masihjterdapat masalah lain 

yangjdialamijoleh PT. Golden Leaves Jaya Abadi yaitu perusahaan masih kesulitan 

dalam menentukanjpersediaan bahan baku. Hal ini juga membuat perusahaan 

kesulitan untuk menentukan berapa jumlah kebutuhanjbahan bakujuntuk masajyang 

akanjdatang,jkarena permintaan jumlahjkebutuhan bahanjbakujyang tidak pasti 

pada setiapjperiodenya. Ketidak tepatan dalam menentukan waktu pemesanan 

mengakibatkan perusahaan kehabisanjstok dan pesanan pelanggan menjadi 

terlambat. Karena sampai saat ini PT. Golden Leaves Jaya Abadi sering mengalami 

kelebihan maupun kekurangan stok bahan baku. Kedua kondisi tersebutjdapat 

merugikan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk perawatan 

bahan baku maupun untuk pemesanan mendadak. 

Masalah terakhir ada pada proses pembuatan laporan. Dimana PT. Golden 

Leaves Jaya Abadi sampai saat inijmasih kurang optimal,. Karena perusahaan 

menulis semua laporan dalam satu file yang tidak ada penataan dalam penulisannya 

yang kadang menyebabkan kesalahan dalam membaca isinya. 

Salah satu solusi untuk menjaga stok barang dari kemungkinan terjadinya 

kekurangan barang adalah denganjmenggunakanjpersediaanjpengamanjyangjdapat 

ditentukanjsendiri olehjperusahaan ataujberdasarkan presentasejdarijkebutuhan 

produksijselamajmenunggu barangjdatang (waktujtunggu).  

Sedangkan untuk menentukan berapa kuantitas barang yang harus dipesan 

dapat menggunakanjmetode EconomicjOrderjQuantityj(EOQ). EOQjadalahjmetode 

yangjdigunakan untukjmemberikan gambaranjmengenai pemesananjpersediaan 

yang dapat meminimumkanjbiayajpemesanan,jpenyimpananjdan kuantitasjbarang 

yangjakanjdipesan. Denganjmenggunakanjmetode inijmaka diharapkanjpersediaan 

yangjadajdi gudangjmenjadi tidakjterlalu banyakjdan tidakjterlalu sedikitjsehingga 

dapatjjmeningkatkanjjj aktivitasjjjjperusahaan. EOQj (EconomicjjjOrderjQuantity) 

adalahjjumlah kuantitasjbarang yangjdapatjdiperoleh denganjbiaya yangjminimal, 

ataujsering dikatakanjsebagai jumlahjpembelianjyang optimal[1].jJumlahjpembelian 
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yangjpalingjekonomis (EconomicjOrderjQuantity) adalahjjumlah bahanjmentah 

yangjsetiap kalijdilakukan pembelianjmenimbulkan biayajjjjjyang palingjjrendah, 

tetapijtidak jmengakibatkanjjjkekuranganj jbahan[2] . 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, maka PT. Golden Leaves 

Jaya Abadi memerlukan sebuah sistemjinformasijpengendalianjpersediaanjbarang 

yangjnantinya dapatjmembantu perusahaanjdalam pencatatanjkeluarjmasuknya 

barang,jpengawasanjpersediaan barangjjyang adajjdijjgudang, mengetahuijberapa 

jumlah barang yang harus di pesan danjkapan waktujyangjjtepat juntukjjmelakukan 

pemesananjagarjpersediaan tetapjterjaga. Serta membantu dalam pembuatan 

laporan-laporanjagar lebih cepat dan tertata. 

1.2 RumusanjMasalahjjj 

Berdasarkanjlatarjbelakang yangjtelahjdiuraikan, terdapatjbeberapajpermasalahan 

yangjdapatjdirumuskanjsebagaijberikut: jjjjjjjjj  

a. Bagaimana merancang dan membangun sistem persediaan bahan baku yang 

memiliki fiturjEconomic OrderjQuantityj (EOQ) pada PT. Golden Leaves Jaya 

Abadi. 

b. Bagaimana menguji aplikasijini agar berjalan dan berfungsi sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan. 

1.3 jBatasanjMasalahjjjjjjjjjj 

Adapunjbatasan-batasanjjjpermasalahanjjyangjjjjakanj dicakupjdalamjtugasjakhirjini 

antarajlain: jjjjjjj 

a. Metode untuk pengendalianjpersediaan menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ). 

b. Aplikasi yangjdibuat tidak menangani masalah keuangan perusahaan. 

c. Data yang digunakanjdalam perhitungan merupakan data dari PT. Golden 

Leaves Jaya Abadi. 

d. Datajsafetyjstockjbahanjbakujberdasarkanjkebijakanjperusahaan.jjjjjjjjjjjjj  

e. Aplikasi ini tidakjmeliputi penjualan. 

f. Aplikasi ini tidak membahas returjdan defect produk. 

g. Dibuat denganjbahasa pemrograman PHP. 

h. Database menggunakan mySQL. 

i. Peramalan untukjsatu bulan kedepan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Berdasarkanjrumusanjmasalahjyang adajdijatasjmaka tujuanjyangjinginjdicapai 

dari penyusunan Tugas Akhirjinijadalah: jjjjjjj 

1) Merancangjdanjmembangunjaplikasijpengendalian persediaanjjjbahanjvjbaku 

yang memiliki fitur Economic OrderjQuantityjEOQ padajPT. Golden Leaves 

Jaya Abadi. 

2) Menguji aplikasi ini agar berjalan danjberfungsi sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan. 

b. Manfaat Umum 

Membuat mahasiswa mengerti akan alur sistematika pemesnan danjpembuatan 

barang (snack) makanan ringan yang ada di PT. Golden Leaves Jaya Abadi. 

c. Manfaat Khusus 

Dapat memudahkan PT. Golden Leaves Jaya Abadi untuk manajemen stok gudang 

dan manajemen penjualan barang (snack) makanan ringan. 

 

1.5   SistematikajPenulisanjjjjjjjjjjjj 

Sistematikajjpenyusunanjlaporanjditunjukkanjjuntuk memberikanjjgambaran dan 

uraianjdarijlaporanjskripsi secarajgarisjbesarjyang meliputijbeberapajbab, sebagai 

berikut. jjjj 

BabjI j: j PENDAHULUANjjjjjjj 

Menguraikanjmengenaijlatarjbelakangjskripsi,jtujuan,jrumusan jmasalah, jbatasan 

masalah,jmanfaatjdalamjjskripsi sertajjsitematikajpenyusunanjlaporanjjskripsi. 

BabjII j: j KAJIANjPUSTAKAjdanjDASARjTEORIjjjjjj 

Menguraikanjjteori-teorijyangjmenjadijlandasan dalamjjpelaksanaanjjskripsi.jj 

BabjIIIj: jMETODOLOGIjjjjjjjjjjjjjjj 

Menguraikanjmetodejjyangjdigunakanjyangjjmenjadijjobjek studijjjkasusjjskripsi 

sertajperancanganjdarijobjekjtersebut. 

BabjIV : jHASILjdanjPEMBAHASANjjjjjjjj 

Menguraikan prosesjimplementasi darijdasar teori yang telah dipelajari. 

Bab V : PENUTUP 
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Dalam bab ini membahasjtentang kesimpulanjdan saran dalam sistem pemesanan 

makanan tersebut. Setelahjditemukanjkoreksi kemudian solusi maka dapatlah 

memperoleh suatu kesimpulanjmaupun saranjdalamjmengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi. 

1.6 Jadwal Kegiatan 

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan 

Kegiatan 
April 

2018 

Mei 

2018 

Juni 

2018 

Juli 

2018 

Pengumpulan 

data 

Pembangunan 

model 

Implementasi 

Pengujian dan 

analisa hasil 

Pembuatan 

laporan 


