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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak menjadi suatu hal yang baru 

bagi kita. Berbagai perkembangan dan riset teknologi terjadi di beberapa sektor. 

Diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, politik tak terkecuali sektor perindustrian. 

Perkembangan industri di Indonesia terbilang masih rendah. Rendahnya 

kemajuan teknologi di Indonesia dapat dilihat dari minimnya anggaran pemerintah 

terhadap pengelolaan riset yang ada di indonesia. Meskipun pada tahun 2010 

pemerintah Indonesia telah mengalokasikkan anggaran sejumlah 1,9 triliun rupiah 

(sekitar $205 juta) unuk penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Anggaran tersebut ternyata hanya 0.85 dari Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB). Selain itu, kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada sektor 

perindustrian di Indonesia juga masih sangat rendah, terlihat dari kurangnya efisiensi, 

rendahnya produktivitas dan minimnya kandungan teknologi dalam barang ekspor. 

Ekspor produk manufaktur di dominasi oleh produk dengan teknologi rendah 

sebanyak 60% (Swastika, 2015). 

Sistem informasi merupakan salah satu sarana yang dapat mendukung 

produktifitas kinerja dari sebuah perusahaan. Sistem informasi membantu seseorang 

untuk dapat berinteraksi lebih mudah dan cepat. Inilah salah satu alasan mengapa 

sistem informasi sangat penting bagi perusahaan. Sistem Informasi juga bertajuk pada 

efisiensi biaya, tenaga kerja maupun waktu. Sekilas penggunaan sistem informasi 

memang terkesan lebih mahal. Tidak tanggung-tanggung jika perusahaan harus 

mengeluarkan investasi yang besar untuk membangun sebuah sistem. Tetapi faktanya 

budget yang tinggi tersebut dapat tercover oleh output yang produktif jika 

implementasi sistem di lakukan dengan baik dan benar.  

 



PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi ban dan ban 

dalam sepeda  motor. Eksistensinyapun tidak diragukan lagi, PT. XYZ sanggup 

berdiri dari tahun 1991 hingga sekarang ini. Selain itu PT. XYZ juga memiliki badan 

usaha yang bernama Koperasi Karyawan atau yang biasa disigkat “Kopkar PT. 

XYZ”. Tujuan didirikannya koperasi ini tidak lain adalah untuk memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi 

berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan 

masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat. 

Dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota sehari–hari koperasi mengelola usaha 

penjualan barang. Pertokoan diadakan atas dasar pertimbangan keuntungan dan sosial 

ekonomi dengan mengutamakan tersedianya barang–barang keperluan anggota. 

Berbagai  macam aktifitas toko dilakukan sama seperti toko pada umumnya. Seperti 

aktivitas pemesanan barang, penerimaan, penyimpanan, pengiriman dan lain – lain. 

Seiring berjalannya waktu, beberapa karyawan Kopkar menyadari masih minimnya 

effective business pada Koperasi. Sehingga dibutuhkan suatu teknologi yang dapat 

meningkatkan value dari bisnis tersebut. Pada penelitian kali ini penulis akan 

menganalis penggunaan aplikasi Odoo pada warehouse koperasi. Ali Ridho 

melakukan penelitian di sebuah perusahaan dengan cara mengimplementasikan 

sistem Material Requirement Planning  (MRP) dan E-Commerce berbasis Enterprise 

Resource Planning (ERP) menggunakan aplikasi Odoo. Hasil yang dapat di 

simpulkan dari penelitian tersebut yaitu bahwa implemetasi MRP dan E-Commerce 

menggunakan aplikasi Odoo menjadikan pekerjaan di PT. XYZ lebih efektif dan 

efisien karena sistem integrasi yang berkesinambungan. Output pada setiap proses 

menjadi input proses selanjutnya, sehingga menurunkan waktu pekerjaan. Selain itu, 

implementasi Odoo juga dapat meningkatkan peluang penjualan pada perusahaan 

(Ridho dkk, 2015). 
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Penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengimplementasikan sistem informasi 

berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) menggunakan aplikasi Odoo pada 

Warehouse  koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

permasalahan yang ada di perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang yang 

telah dipaparkan: 

1. Bagaimana cara memberikan  upaya solutif pada Warehouse Koperasi Karyawan 

PT. XYZ untuk meningkatkan effective business. 

2. Bagaimana mengembangkan submodul Odoo untuk mendukung business 

process koperasi karyawan. 

3. Bagaimana membuat Sistem Informasi yang murah dan mudah untuk dapat 

dioperasikan oleh user. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya batasan masalah, sehingga 

pembahasan tidak terlalu luas dari topik yang akan dibahas serta alur pembahasan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan PT. XYZ. 

2. Penelitian ini melibatkan sejumlah responden PT. XYZ. 

3. Sistem Informasi dibuat pada modul Warehouse yang terintegrasi dengan 10 

modul lainnya (Finance & Accounting, Purchase, Point of Sales, Sales non POS, 

Human Resource Development, Website & E-Commerce, SMS Gateway, Multy 

Company, Simpan Pinjam, Mobile Android). 

4. Sistem Informasi pada Warehouse Koperasi Karyawan berisi informasi seputar 

aktivitas dan data penunjang yang ada di Warehouse Koperasi. 
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5. Aktivitas Business process Warehouse Koperasi Karyawan di modelkan dengan 

menggunakan aplikasi Bizagi.  

6. Sistem Informasi dirancang menggunakan aplikasi Odoo berbasis Enterprise 

Resource Planning (ERP). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Warehouse 

Management berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dengan menggunakan 

Aplikasi Odoo, yaitu: 

1. Membuat  business process warehouse Koperasi Karyawan.  

2. Mengembangkan submodul yang terdapat pada modul warehouse. 

3. Membuat sebuah Sistem Informasi pada warehouse Koperasi Karyawan PT. 

XYZ menggunakan aplikasi Odoo berbasis Enterprise Resource Planning (ERP). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian “Implementasi Sistem Informasi 

Warehouse Management Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) dengan 

Menggunakan Aplikasi Odoo”  adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT. XYZ 

Sebagai upaya solutif untuk meningkatkan effective business Koperasi Karyawan 

yang murah serta mudah diakses oleh user. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

serta mengetahui sejauh mana manfaat dari implementasi sistem informasi 

dengan menggunakan aplikasi Odoo yang telah dibuat. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai referansi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai implementasi 

sistem informasi dengan aplikasi Odoo. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Sistem 

Informasi Warehouse Management Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) 

Dengan Menggunakan Aplikasi Odoo” adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

laporan yang digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir ini. 

BAB II  Landasan Teori 

Pada bab ini berisi landasan teoritis dan tinjuan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar penelitian dalam mengimplementasikan sistem informasi 

warehouse management berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) 

dengan menggunakan aplikasi Odoo”. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Berisi tahapan tahapan yang  dilakukan dalam melakukan penelitian hingga 

penulisan laporan tugas akhir. Tahapan penelitian dimodelkan dengan 

menggunakan kerangka penelitian yang mencakup pengumpulan, 

pengolahan dan analisis pembahasan. 

BAB IV Hasil Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sistematika pembuatan business 

process dengan menggunakan aplikasi Bizagi dari level 1 hingga level 4, 

penggunaan database dan server  yang selanjutnya akan diimplementasikan 

pada aplikasi Odoo sebagai sebuah sistem informasi untuk meningkatkan 

effective business Koperasi Karyawan.  

BAB V Kesimpulan 

Berisi informasi modul- modul yang yang intregasikan, manfaat penggunaan 

aplikasi Odoo pada warehouse Koperasi Karyawan PT. XYZ.  


