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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi (TI) turut berkembang seiring dengan perkembangan 

peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan 

yang luas, seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data (storage), dan 

teknologi komunikasi. Teknologi informasi salah satu teknologi yang berkembang 

cepat pada saat ini. Setiap organisasi membutuhkan teknologi informasi agar 

organisasi tersebut dapat berkompetisi dengan baik, paling tidak dapat bertahan dari 

derasnya arus persaingan bisnis saat ini (Hakim, 2015). Perkembangan teknologi 

informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan. Mulai dari informasi mengenai 

keuangan, jumlah produk sampai dengan pendistribusian.  

Teknologi suatu perusahaan yang maju tidak lepas dari adanya sistem yang 

bagus, baik sistem internal ataupun sistem eksternal.  Sistem yang baik dan 

bermutu akan membuat suatu perusahaan berkembang dan mampu bersaing di era 

sekarang. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan objek atau aktivitas yang 

saling terintegrasi. Dalam sistem juga terdapat informasi-informasi apa saja yang 

terkait didalamnya. Informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah dan 

dipercaya kebenarannya. Model adalah deskripsi dari suatu permasalahan atau 

topik dari aplikasi yang akan dibuat. Dengan menggunakan model ini akan 

membantu perancangan dalam memahami lingkup permasalahan yang akan 

dipecahkan. Model itu sendiri adalah visualisasi dari aplikasi yang akan dibangun.  

Membuat model dari sebuah sistem yang kompleks sangatlah penting karena kita 

dapat memahami sistem tersebut secara menyeluruh (Susanti, 2018). 

Secara umum, perusahaan dagang dapat di definisikan sebagai organisasi yang 

melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak/perusahaan lain 

kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Setiap perusahaan pasti 

bertujuan untuk menghasilkan laba optimal agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, memajukan, serta mengembangkan usahanya ketingkat 

yang lebih tinggi. Salah satu unsur yang paling penting dalam perusahaan dagang 
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adalah persediaan. Persediaan merupakan barang dagangan yang di beli kemudian 

di simpan untuk selanjutnya dijual kembali dalam operasi. Perusahaan senantiasa 

memberi perhatian yang besar dalam persediaan (Tamodia, 2018). 

Manajemen persediaan merupakan hal yang penting diperhatikan dalam 

organisasi industri, karena manajemen persediaan menyangkut bagaimana 

organisasi dapat mengendalikan material dalam melaksanakan kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran material dari hasil 

pengadaan dan penyimpanan manajemen persediaan (Meyliawati dan Suprianto, 

2016). 

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan, mulai dari 

awal proses seperti penerimaan barang dari bagian produksi sampai dengan proses 

pengeluaran barang tersebut. Persediaan tidak hanya bagian bahan baku saja, 

melainkan juga tentang stok produk perusahaan tersebut. Masalah penentuan 

besarnya persediaan sangatlah penting bagi perusahaan, karena persediaan 

memiliki efek langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam 

menentukan besarnya investasi (yang ditanamkan) dalam persediaan akan menekan 

keuntungan perusahaan. 

Industri manufaktur merupakan contoh yang terkadang mempunyai 

permasalahan terkait dengan persediaan. Bisnis Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) semakin pesat perkembangannya, karena kebutuhan akan air minum yang 

terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang 

menggarap bisnis air minum dalam kemasan semakin banyak dan terus melakukan 

ekspansi untuk memperluas jaringan pasar guna mendistribusikan produk-

produknya. Menurut (Hadi dkk, 2010) dari segi penjualan, industri ini mengalami 

pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2002, terjadi kenaikan 30% dibandingkan 

tahun 2001 dari 5,4 milyar liter menjadi 7,1 milyar liter. Tahun ini, ditargetkan 

peningkatkan hingga 20% menjadi 8,5 milyar liter. Oleh karena itu sampai sekarang 

perusahaan selalu melakukan perbaikan-perbaikan dalam segi apapun demi 

terciptanya perusahaan yang bagus dan bermutu tinggi. 
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Sistem informasi sangat penting bagi sebuah perusahaan, contoh saja PT. Aqua 

Golden Mississippi. Siapa yang tidak tahu perusahaan tersebut, PT. Aqua Golden 

Mississippi perusahaan AMDK terbesar di Indonesia. PT. Aqua Golden Mississippi 

merupakan pelopor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia yang 

didirikan pada 1973 dan kemudian menjalin kemitraan strategis dengan Danone 

pada 1998. AQUA Grup memiliki misi ingin memberikan inspirasi kepada 

masyarakat Indonesia mengenai hidrasi yang sehat. AQUA Grup memproduksi 

AMDK dan minuman ringan non karbonasi yang sehat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan (sumber: aqua.co.id). Sistem informasi 

yang terdapat didalamnya sudah terlihat kompleks (cek aqua.co.id), oleh karena itu 

sistem informasi yang berkembang dalam sebuah perusahaan apabila semakin 

bagus dan kompleks akan membantu juga dalam proses pengembangan perusahaan. 

PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI) merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi AMDK dengan merk 

“AirMu”. PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI) berdiri sejak 16 Desember 2016 dan 

pada bulan Juli 2018 sudah memenuhi sertifikasi ISO 9001:2015. Jenis produk PT 

Cahaya Bumi Intanpari adalah Air Demineral varian gelas 120ml,  varian gelas 240 

ml, galon 19 liter, botol 330 dan 600 ml. PT Cahaya Bumi Intanpari terletak di Desa 

Temuireng Rt 03 Rw 12 Tegal Gede Kec/Kab. Karanganyar Jawa Tengah 57714. 

Sebagai perusahaan pemula dalam bidang pangan, yaitu AMDK maka perlu 

diperhatikannya sistem informasi yang berjalan pada perusahan tersebut untuk 

memperlancar dan mengembangkan perusahaan kedepan. Berhubung sistem yang 

digunakan perusahaan tersebut masih secara manual yaitu menggunakan excel 

semua dan belum saling terintegrasi, oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan 

untuk membuat sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk 

mempermudah dan membuat lebih effisien dalam proses pengolahannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengembangkan sistem untuk 

mempermudah dan membuat lebih effisien dalam proses persediaan barang jadi. 

Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul “ Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) Studi Kasus PT. Cahaya Bumi 

Intanpari “ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

disajikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem persediaan yang lebih effisien? 

2. Bagaimana desain sistem persediaan dapat tersistem dan dipahami dengan baik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan lebih terarah pada maksud dan tujuan, maka batasan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI). 

2. Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada sistem informasi 

bagian persediaan barang jadi di PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI). 

3. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan software sublime, adobe 

dreamweaver CS6, dan xampp. 

4. Databases yang dibuat menggunakan MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka bisa didapatkan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Menyusun sistem persediaan yang effisien. 

2. Menyusun perancangan sistem persediaan secara online yang dapat diakses 

secara internal oleh perusahaan. 

3. Membuat desain sistem informasi berbasis website. 

4. Mengimplementasikan rancangan desain sistem berbasis website yang bisa 

diakses secara online oleh internal perusahaan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI) 

Penelitian ini dapat memberikan solusi terkait dengan sistem persediaan yang 

ada di PT. Cahaya Bumi Intanpari (CBI) demi memudahkan sebuah proses stock 

dan restock. 

2. Pembaca dan Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan yang akan 

melakukan penelitian serupa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berupa gambaran uraian yang akan dibahas pada 

masing-masing bab di penelitian ini, sehingga setiap bab memiliki pembahasan 

topik sendiri. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan membahas latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang 

membahas terkait konsep dengan penelitian ini. Teori berasal dari 

buku, jurnal ilmiah, maupun artikel. Selain itu juga terdapat 

tinjauan pustaka yang mendukung dalam penelitian ini. Teori yang 

terdapat pada penelitian ini adalah sistem, informasi, sistem 

informasi, basis data, databases, website, web server, material, 

persediaan, context diagram, data flow diagram, entity relationship 

diagram, crud matrik¸ xampp, adobe dreamweaver, sublime text. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan membahas mengenai metode-metode apa saja 

yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi tentang objek 

penelitian, prosedur penelitian dan kerangka masalah yang terjadi 

dan mencapai tujuan yang diterapkan sebelumnya. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas analisa berikut pembahasannya. Data 

yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pimpinan 

perusahaan dan bagian persediaannya. Kemudian data tersebut di 

olah sebagai input untuk pembuatan perancangan sistem informasi 

manajemen persediaan. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini membahas hasil mengenai kesimpulan dan saran yang 

didapatkan oleh peneliti. 


