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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Untuk lebih dapat bersaing didalam dunia usaha sekarang sangat 

diperlukan efisiensi yang sangat tinggi, suatu sistem yang terkomputerisasi 

dengan baik sangat diperlukan dalam pencapaian efisiensi tersebut, terutama 

pada suatu perusahaan yang mempunyai rutinitas transaksi yang tinggi dan 

memiliki banyak data yang harus diolah. Pengawasan dan pemeliharaan 

persediaan adalah masalah dalam semua organisasi di setiap sektor ekonomi. 

Masalah persediaan tidak hanya terbatas pada perusahaan berdasarkan 

keuntungan saja, tetapi juga dialami oleh organisasi sosial. (Yamit, 1999 : 3 ). 

Banyak data maupun informasi yang harus diolah tidak 

memungkinkan dilakukan dengan cara manual. Untuk mengolah data yang 

jumlahnya sangat banyak maka diperlukan alat bantu yang memiliki tingkat 

kecepatan perhitungan dan penyampaian data yang tinggi. Alat bantu tersebut 

berupa perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software). 

Penerapan sistem pendukung keputusan berlandaskan komputer dalam 

dunia bisnis sekarang ini telah menjadi suatu keharusan, hal ini sebagai salah 

satu strategi pencapaian efisiensi. Dengan sistem pendukung keputusan ini 

maka proses pengolahan data menjadi suatu bentuk sistem pendukung 

keputusan yang terintegrasi dan dapat digunakan secara mudah, cepat, dan 

akurat. 



Tujuan utama manajemen persediaan adalah mengendalikan 

persediaan agar dapat melayani kebutuhan konsumen akan barang dari waktu 

ke waktu serta dapat meminimalkan total biaya operasi perusahaan. ( Bestari 

Mitra, 2004 : 97 ) 

Minimarket PelangiMart adalah minimarket yang bergerak didalam 

penjualan barang kebutuhan sehari-hari. Dalam operasional sehari-hari proses  

pendataan manual sehingga banyak terjadi kesalahan dari bagian-bagian yang 

bertanggungjawab seperti bagian penjualan, tidak terdapatnya peramalan 

kebutuhan barang juga menjadi permasalahan untuk efisiensi biaya 

operasional minimarket. Kemudian pada proses pembelian barang, pembelian 

barang dilakukan dengan dua cara, cara pertama pembelian barang dilakukan 

kepada supplier yang datang menurut jadwal kedatangan supplier, cara kedua 

adalah pemilik datang langsung ke tempat distributor barang. Dari kedua 

proses pembelian diatas memungkinan akan terjadinya kehabisan stok 

persediaan barang karena tidak terdapatnya peramalan kebutuhan. Masalah  

yang dihadapi oleh pemilik minimarket adalah diperlukan suatu alat yang 

dapat menginformasikan dan membantu dalam proses pengambilan keputusan 

persediaan barang secara tepat yang nantinya berpengaruh pada efisiensi dan 

optimasi keuntungan, sistem penjualan yang terkomputerisasi yang dapat 

membantu kasir dalam proses penjualan barang kepada konsumen, sistem 

pembelian barang kepada supplier yang dapat meramalkan kebutuhan dengan 

tiga metode untuk menjawab permasalahan utama yaitu prioritas pembelian, 

berapa jumlah yang akan dibeli dan kapan waktu yang tepat untuk  pembelian 



barang. Karena diharapkan sistem yang dibuat ini dapat diimplementasikan 

secara langsung oleh pemilik minimarket.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

Sistem yang diterapkan di minimarket PelangiMart sekarang ini 

dilakukan secara manual, baik sistem pendataan barang, pembelian barang, 

penjualan, sehingga terdapat banyak sekali kesalahan pendataan pengelolaan 

inventory, tidak adanya peramalan kebutuhan pembelian barang juga menjadi 

permasalahan utama yang berdampak pada efisiensi biaya operasional 

perusahaan. Pembuatan sistem perbaikan diperlukan untuk meningkatkan 

efisiensi bagi minimarket, tapi seperti apakah sistem yang dapat memberikan 

solusi bagi permasalahan yang timbul di minimarket? dan apakah sistem baru 

tersebut dapat menjadi solusi?  

 
1.3 Batasan Masalah 

Untuk itu diperlukan suatu solusi yang dapat meminimalkan terjadinya 

kesalahan tersebut, tetapi diperlukan batasan masalah supaya tidak terlalu luas, 

sehingga hasil analisa dan hasil selanjutnya dapat lebih terarah sesuai dengan 

tujuan penulis. Adapun batasan masalah yang digunakan adalah: 

1. Perancangan sistem pendukung keputusan yang akan dibuat adalah sistem 

pendukung keputusan inventory barang dan penjualan barang. 

2. Program yang digunakan dalam perancangan sistem pendukung keputusan 

inventory dan penjualan adalah Microsoft Visual Basic 6. 

3. Basis data sistem ini menggunakan Microsoft Access 



4. Periode peramalan yang dipakai dalam proses peramalan menggunakan 

tujuh periode lalu dari stok barang. 

5. Metode peramalan yang dipakai adalah metode Last Periode, Arithmatic 

Average, Moving Average dengan peramalan 1 periode pembelian 

kedepan. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Membuat perbaikan sistem yang dapat membantu pemilik minimarket 

dalam hal pendataan barang dan pengelolaan inventory. 

2. Merancang perangkat lunak berupa sistem pendukung keputusan yang 

dapat meramalkan, dan menganalisa kebutuhan pembelian, penjualan 

barang, sedangkan output yang diharapkan adalah data stok barang, data 

supplier, data pembelian barang, dan penjualan berdasarkan hasil 

peramalan. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai penulis adalah: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pikiran pada perusahaan 

dalam perbaikan sistem yang sekarang diterapkan. 

2. Sebagai alat bantu yang dapat meminimalisasi kesalahan, memungkinkan 

perusahaan mempunyai sistem pendukung keputusan baik karena 

diharapkan sistem ini akan diimplementasikan secara langsung dalam 

operasional minimarket sehari-hari. 



1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang konsep dasar sistem, sistem pendukung keputusan, 

pengertian sistem pendukung keputusan manajemen, sistem basis 

data, Microsoft Visual Basic 6, entity sistem penjualan, sistem 

pengendalian persediaan, dan sistem pendukung keputusan persediaan  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang rencana penelitian, teknik pengumpulan data, data-data 

yang dibutuhkan, identifikasi masalah, analisis masalah, perancangan 

sistem, kerangka pemecahan masalah, context diagram actual, 

dekomposisi diagram, data flow diagram. Juga berisikan rancangan 

tampilan muka form dengan menggunakan Microsoft Visio, 

rancangan isi dan tipe data field , jumlah karakter dalam data field 

yang digunakan didalam database. 

 

 

 

 



BAB IV PEMBUATAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN  

Berisi tentang hasil pengamatan faktor yang mempengaruhi 

operasional minimarket, solusi yang diajukan, hasil rancangan sistem, 

beserta output yang akan dihasilkan, pembuatan sistem pendukung 

keputusan, basis data/database, tampilan form-form user interface 

sistem, penjelasan masing-masing fungsi form sistem pendukung 

keputusan yang akan dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual 

Basic 6 dengan menggunakan basis data Microsoft Access, isi dan 

tipe data field, jumlah karakter dalam field yang digunakan didalam 

basis data/ database. 

BAB V PEMBAHASAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN  

Berisi kelebihan dan kekurangan sistem pendukung keputusan, 

keterangan alur pemakaian tombol-tombol perintah di dalam 

pengoperasian form untuk mencegah kesalahan pemasukan data. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan Kesimpulan dan Saran  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 




