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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan sistem informasi yang cepat menjadikan manusia 

menginginkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai hal. Di dunia 

yang serba instan dan kompetisi yang ketat, manusia dituntut untuk dapat 

meminimalisasi permasalahan dalam teknologi dan sistem informasi. Segala 

informasi yang ada saat ini umumnya sudah tidak lagi manual namun 

menggunakan basis data yang terkomputerisasi. Berkembangnya teknologi sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan baru yang semakin kompleks dan 

menuntut adanya penyesuaian agar dapat meminimalisasi kesalahan dalam suatu 

penyelesaian masalah. Radio Frequency Identification (RFID) merupakan salah 

satu teknologi identifikasi wireless yang memiliki keunggulan daripada teknologi 

pengidentifikasi sebelumnya, seperti barcode. RFID mampu membaca data tanpa 

kontak langsung dengan obyek dan dapat menyimpan informasi pada tag RFID 

sesuai dengan kapasitas penyimpanannya.  

Teknologi RFID sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa 

diantaranya dimanfaatkan untuk membantu dalam permasalahan 

pengindentifikasian barang. Gudang yang merupakan tempat penyimpanan 

memerlukan teknologi yang mampu mengidentifikasi obyek secara simultan tanpa 

harus kontak langsung. Pada umumnya, pencatatan dan pengecekan barang di 
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gudang masih dilakukan secara manual dengan menulis spesifikasi barang yang 

masuk dan keluar gudang pada nota barang sedangkan pengecekan barangnya 

dilakukan dengan melihat fisik barang dan menghitung jumlah barang satu per 

satu setiap ada barang yang akan masuk dan keluar dari gudang. Metode 

pencatatan tersebut dinilai memiliki banyak kelemahan antara lain sering terjadi 

kesalahan dalam penulisan. Dengan sistem semacam ini maka pada saat ada 

barang masuk ke gudang dalam jumlah banyak akan terjadi penumpukan antrian 

yang panjang dikarenakan lamanya proses pencatatan dan pemeriksaan serta 

penanganan ketidaksesuaian antara bukti barang dengan barang yang ada (Restu, 

2011).   

Terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk menggantikan metode 

manual, antara lain menggunakan kartu magnetis, kartu elektronik RFID, kartu 

pintar (smart card) dan barcode. RFID merupakan bagian dari teknologi auto-

identifikasi yang juga meliputi barcode. RFID terdiri dari tag yang menempel 

pada produk yang diidentifikasi, reader, antena yang menempel pada reader dan 

komputer. Sementara itu, menurut (Bill, 2008) RFID memiliki kelebihan 

dibanding barcode diantaranya teknologi RFID tidak membutuhkan sinar 

infrared, ratusan tag dapat diidentifikasi pada satu waktu, dapat membaca ratusan 

tag per detik, tag dapat menyimpan data lebih banyak, dan data pada RFID dapat 

dimanipulasi.  

Adapun perusahaan yang sudah menerapkan teknologi RFID pada sistem 

pergudangan yaitu Wall-Mart (Bill, 2008). Hasil yang didapat dari penerapan 

teknologi RFID yaitu dapat membantu menurunkan tingkat out of stocks. Dengan 
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adanya RFID, pegawai Wall-Mart tidak perlu mengecek sendiri ke setiap rak 

apakah terjadi out of stock atau tidak, karena sistem akan melakukannya. Masalah 

shelf replenishment pun dapat diatasi, sehingga retailer dapat fokus untuk 

mengatasi masalah out of stock lainnya, seperti store forecasting, store ordering, 

dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya RFID kinerja toko pun menjadi 

lebih efisien karena pekerja tidak perlu mengecek rak kosong dan dapat 

menggunakan lebih banyak waktunya untuk melayani pembeli.  

Berdasarkan fakta-fakta diatas, civitas akademika teknik industri khususnya 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta perlu pengetahuan mengenai teknologi 

RFID agar mahasiswa dapat mengetahui kegunaan RFID secara umum terutama 

dalam dunia industri. Untuk itu, pembelajaran awal mengenai RFID dapat 

disajikan dalam bentuk pemodelan sistem pergudangan secara nyata yang 

kemudian disimulasikan dalam skala laboratorium.  

Dari uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang membahas 

mengenai konsep pemodelan sistem pergudangan yang merepresentasikan model 

konseptual ke dalam model skala laboratorium. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, agar penelitian 

lebih terarah penulis merumuskan obyek permasalahan yaitu mengenai bagaimana 

merancang pemodelan sistem pergudangan secara otomatis untuk obyek yang 

terdapat pada Laboratorium Teknik Industri menggunakan teknologi RFID yang 

dimodelkan dalam skala laboratorium. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat pemodelan sistem pergudangan (warehouse system) dari sistem 

nyata (real system) menjadi pemodelan dalam skala laboratorium. 

2. Mengidentifikasi alur proses pencatatan data otomatis (automatic data 

capture) pada pergudangan yang sesuai dengan teknologi RFID. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan sistem pergudangan untuk penerapan simulasi 

dengan teknologi RFID. 

4. Merancang simulasi pergudangan dalam skala laboratorium dengan obyek 

dan resource yang tersedia pada Laboratorium Teknik Industri UMS. 

5. Menghasilkan modul pelatihan yang dapat digunakan sebagai pembelajaran 

awal mengenai implementasi teknologi RFID dalam manufaktur yang 

disimulasikan dalam skala laboratorium. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi 

civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya mahasiswa 

Teknik Industri UMS yaitu mengenai aplikasi teknologi RFID dalam industri 

manufaktur. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan masalah agar tidak terlalu meluas dan 

menyimpang, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Menggunakan teknologi RFID yang terdiri dari reader jarak baca 40 cm dan 

3 meter serta tag aktif berjumlah 5 pcs dan tag pasif 20 pcs yang tidak sekali 

pakai dan dilekatkan pada barang.  

2. Simplifikasi pemodelan berorientasi pada obyek dan resource yang ada 

tersedia di Laboratorium Teknik Industri UMS. 

3. Batas kemampuan RFID reader yang digunakan pada jangkauan frekuensi 

tinggi (maksimal 13,56 MHz) dan reader pada jangkauan frekuensi rendah 

433 MHz. 

4. Sistem pergudangan yaitu mengenai alur barang memasuki gudang, ketika 

barang keluar dari gudang penyimpanan dengan prioritas First In First Out 

(FIFO), dan ketika melakukan stock opname yang disimulasikan dalam skala 

laboratorium. 

5. Gudang yang di modelkan ada 2 jenis, yang pertama gudang bahan makanan 

dan yang kedua gudang spare part.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan memuat seluruh isi karya tulis secara berurutan 

sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terlihat jelas. Adapun 

sistematika penulisan dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Menguraikan secara umum mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori 

yang akan dikemukakan adalah teori yang berkenaan dengan proses 

manufaktur, pergudangan, sistem basis data, pemodelan sistem, 

simplifikasi pemodelan sistem pencatatan data otomatis dengan 

teknologi RFID untuk pergudangan pada skala laboratorium, serta 

penjelasan terkait mengenai perangkat dan software pendukung 

yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan kerangka berfikir penulis dalam bentuk 

flow chart dan penjelasannya yang membahas tentang tahapan yang 

dilalui dalam penyelesaian masalah sesuai dengan permasalahan 

yang ada mulai studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, perancangan sistem pencatatan data otomatis, 

langkah-langkah pengoperasian software, hingga sampai pada 

tahap penarikan kesimpulan dan pemberian saran. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan pengumpulan data dan proses simulasi sistem 

pencatatan data otomatis (automatic data capture) dalam 

pergudangan (warehouse) 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan akhir terhadap permasalahan yang 

telah dibahas, serta memberikan saran yang bermanfaat. 

 


