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ABSTRAK
PT. Adverta Nata Usaha Jaya merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang digital printing,
terletak Bandung Jawa Barat berdiri tahun 2010.
Pembahasan permasalahan di PT. Adverta Nata
Usaha Jaya ialah sulit menentukan jumlah
perencanaan pembelian bahan baku dikarenakan
permintaan pengeluaran bahan baku, dari setiap
jenisnya diketahui tidak menentu menyebabkan sulit
memonitoring persediaan bahan baku di gudang, hal
ini berakibat pada seringnya stok bahan baku yang
berada dijumlah minimum bahkan kosong yang
tersedia dingudang.z Solusi yang dilakukan untuk
mengatasi*permasalahan yang dialami PT. Adverta
Nata Usaha Jaya yaitu dibutuhkan suatu sistem
informasi
manajemen
persediaan
bahan
baku.&Perhitungan persediaan bahan baku di gudang
menggunakan metode Safety Stock, keluar masuk
persediaan bahan baku dengan mengaplikasikan
metode First In First Out (FIFO). Berdasarkan hasil
pengujian disimpulkan bahwa sistem informasi
manajemen persediaan bahan baku yang dibangun
dapat membantu admin gudang dalam merencanakan
jumlah perencanaan permintaan bahan baku serta
mempermudah admin gudang dalam memonitoring
persediaan keluar masuknya bahan baku di gudang.
Kata kunci: Manajemen_Persediaan Bahan-Baku,
SafetydStock, First In First Out, Sistem.

1. PENDAHULUAN
PT. Adverta Nata Usaha Jaya merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang digital printing,
yaitu percetakan dengan menggunakan metode
digitial. Konsumen utama PT. Adverta Nata Usaha
Jaya yaitu PT. Cendo Pharmaceutical, yang selaku
perusahaan induk dalam menyediakan kebutuhan
produksi kemasan kotak obat. Divisi percetakan
bertanggung jawab menangani pembuatan produk.
Gudang yang dimiliki perusahaan untuk menyimpan
persediaan bahan baku dan produk jadi, yang
bertugas untuk persediaan bahan baku yaitu jabatan
Admin gudang. 4 kategori bahan baku yang disimpan
bagian gudang yaitu kategori kertas, tinta, coating dan
chemical. Kategori kertas perusahaan memakai 26

jenis bahan baku, untuk kategori tinta memakai 68
jenis dan kategori chemical memakai 2 jenis bahan
baku. Bahan baku yang paling banyak digunakan
yaitu jenis Art Carton 260 gram dan jenis tinta
Shapira Ink Pro.
PT. Adverta Nata Usaha Jaya mempunyai
aktifitas terkait persediaan bahan baku di gudang,
dimulai dari permintaan pembelian bahan baku oleh
perusahaan-ke supplier, penerimaan bahan baku yang
dikirim dari supplier, penyimpanan bahan baku yangditerima, pengeluaran bahan baku dari gudang
berdasarkan permintaan pengeluaran dari bagian
produksi dan-pengendalian bahan baku yang tersedia
di gudang. Misal jenis bahan baku Art Carton 260
gram pada bulan Januari 2017-Desember 2018
sebanyak 27.161 Pak jenis Art Carton 260 gram dan
jenis tinta Shapira Ink Pro sebanyak 527 kg, serta
diketahui juga pada periode waktu tersebut
pengeluaran,bahan baku dari setiap jenis bahan baku
tersebut diketahui tidak menentu sehingga
mengakibatkan Admin gudang mengalami kesulitan
dalam menentukan jumlah permintaan pembelian
bahan baku yang akan dipesan kepada Supplier.
Pergantian penggunaan ukuran kertas ketika ada
permintaan pengeluaran, kertas yang digunakan tidak
tersedia dari supplier maka Admin gudang
merencanakan permintaan pembelian dengan ukuran
kertas sebelumnya yang akan digunakan untuk
menentukan jumlah bahan baku yang akan dipesan.
Hal ini menjadi masalah ketika permintaan
pengeluaran bahan baku dari Bagian Produksi
meningkat karena terjadinya kekurangan bahan baku
di gudang sehingga dapat menghambat kegiatan
produksi.
Admin gudang menjelaskan bahwa proses
monitoring stok bahan baku, dilakukan masih manual
yaitu melihat surat pengiriman bahan baku dari
Admin gudang ke Bagian Produksi. Serta faktur
pembelian dari supplier, masalah yang terjadi yaitu
stok bahan baku di gudang berada pada status kosong
yang mengharuskan Admin gudang melakukan
pembelian bahan baku ke supplier. Bahan baku
dipesan dari supplier datang selambat-lambatnya 7
hari setelah melakukan pemesanan bahan baku yang
dilakukan oleh Acc & finance berdasarkan kebutuhan
dari Admin gudang. Saat ini laporan hasil monitoring
yang di dapat berbentuk list bahan baku dalam tabel

yang dimana bahan baku yang masuk ke gudang dan
bahan baku yang keluar didapat dalam satu tabel yang
sama. Hal ini membuat Admin gudang mengalami
kesulitan untuk memonitoring persediaan%bahan
baku di gudang, sehingga kesalahan monitoring
bahan baku sering terjadi yang akan berdampak pada
pemesanan bahan baku selanjutnya.
Maksud dari penelitian ini yaitu untuk
membangun Sistem Informasi Manajemen Persedian
Bahan baku di PT. Adverta Nata Usaha Jaya yang
berguna untuk menjadi salah satu solusi dari masalahmasalah tersebut.
Sistem yang dibuat bertujuan untuk membantu
Admin gudang dalam merencanakan pembelian
bahan baku agar dapat meminimalisir kekurangan
bahan baku ketika ada permintaan dari bagian
produksi. Selain itu dapat membantu Admin gudang
untuk melakukan monitoring persediaan bahan baku
di gudang agar tidak mengalami kekurangan bahan
baku.

2. ISI PENELITIAN2.1 Landasan Teorit
Landasan_teori_menjelaskna_tentang_teori_dan
pembahasan.
yang.
berhubungan.
dengan
pembangunan. Sistem. .Informasi .Manajemen
Persediaan Bahan$Baku di PT. Adverta Nata Usaha
Jaya.
2.1.1 Sistem Informasi
System informasi merupakan gabungan
teknologi informasi dan aktivitas orang yang
memakai teknologi tersebut guna mendukung operasi
dan proses manajemen. Menurut Tata Subaru, system
informasi pada sebuah proses yang tertuju interaksi
antara orang, proses algoritmik, data dana teknologi.
Proses ini bertujuan agar memudahkan proses bisnis
[1]
2.1.2 Sistem Informasi Manajemen
DR. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto menyebutkan
dalam buku entrepreneurship menjadi penulis ulung
menyebutkan bahwa kata manajemen merupakan
“proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan sumber daya setiap organisasi agar
mencapai tujuan organisasi yang telah dibuat [2].
Sistem Informasi Manajemen merupakan
kumpulan dari tiap bagian yang berhubungan,
barkumpul menjadi satu kesatuan, saling berinterksi
dan bekerjasama antara satu bagian dengan bagian
yang lainya dengan beberapa cara tertentu untuk
melaksanakan fungsi pengolahan data, menerima
input berupa data, kemudian mengolahnya, dan
menghasilkan output berupa informasi sebagai dasar
bagi pengambilan keputusan yang berguna dan
memiliki nilai yang dapat dirasakan akibatnya baik
saat itu juga atau dimasa yang akan datang,
mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan
strategis organisasi, dengan memanfaatkan berbagai

sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi
tersebut agar mencapai tujuan [3].
2.1.3 Manajemen Persediaan
Persediaan adalah suatu model yang umum
digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait
dengan usaha pengendalian bahan baku maupun
barang jadi dalam suatu aktifitas perusahaan. Ciri
khas dari model persediaan adalah solusi optimalnya
difokuskan untuk menjamin persediaan dengan biaya
yang serendah rendahnya [4].
Persediaan barang merupakan bahan dan produk
yang dipunyai atau disediakan perusahaan tertentu
untuk memenuhi kebutuhan produksi, serta produk
jadi yang disediakan untuk memenuhi pemesanan
produk dari konsumen,distributor,retail di setiap
periode/waktu [5].
2.1.4 Sistem Informasi Manajemen Persediaan
Persediaan merupakan stok barang atau sumber
daya apapun yang digunakan dalam sebuah
organisasi.
System
persediaan
merupakan
serangkaian kebijakan serta pengendalian yang
mengawasi tingkat persediaan dan penentuan tingkat
persediaan yang harus selalu tersedia, kapan stok
akan kosong dan kapan harus diisi kembali, serta
besarnya pesanan yang harus dipesan pada periode
tertentu [6].
2.1.5 Safety Stock
Persediaan pengamanan merupakan persediaan
tambahan
yang
diadakan
untuk
menjaga
kemungkinan kekeurangan bahan (stock out). Selain
digunakan
untuk-menanggulangi
terjadinya
keterlamabatan datangnya-bahan baku. Adanya
persediaan bahan baku pengaman ini diharapakan
proses produksi tidak terganggu oleh adanya
ketidakpastiaan-bahan. Persediaan pengaman ini
merupakan sejumlah unit tertentu, dimana-jumlah ini
akan tetap dipertahankan, walaupun bahan bakunya
dapat berganti dengan yang baru [7].
Rumus yang digunakan untuk melakukan
menghitung Safety Stock yaitu:

informasi jenis bahan baku dan jumlah bahan baku
yang diminta. Dalam hal ini diambil satu contoh data
PO konsumen dengan jenis bahan baku Art Carton
260 gram ukuran 79x109.
Table 1. PO Konsumen

2.

Monitoring persediaan bahan baku di gudang
Proses dilakukan untuk mengecek persediaan
bahan baku, yang tersedia di gudang. Untuk
mengidentifikasi jumlah bahan baku, jumlah minimal
bahkan kosong. Pengecekan bahan baku Admin
gudang melihat tabel stok bahan baku bulanan
disajikan dalam bentuk tabel, adapun data yang
dijadikan sebagai contoh yaitu data persediaan bahan
baku periode bulan Februari 2017.
2.2 Analisis Model Sistem Informasi Manajemen
Persediaan Bahan Baku di PT. Adverta Nata
Usaha Jaya
PT. Adverta Nata Usaha Jaya mempunyai 4
aktifitas persediaan diantaranya, pengeluaran bahan
baku merupakan bagian dari permintaan pengeluaran
bahanbaku dari kepala produksi ke gudang, yang
kedua yaitu monitoring bahan baku di gudang adalah
pengecekan bahan baku yang stok masih tersedia di
gudang, ketiga permintaan pembelian bahan baku
kepada supplier dengan memperlihatkan safety stock
dan jumlah bahan baku yang -dibutuhkan, dan
terakhir penerimaan bahan baku yang dipesan dari
supplier.

Table 2. Monitoring Persediaan Bahan Baku

Berdasarkan pengecekan persediaan bahan baku
tabel 2 dapat terlihat bahwa persediaan.bahan baku
pada bulan Februari 2017 berada pada status tidak
aman untuk memenuhi permintaan pengeluaran dari
bagian produksi sehingga Admin gudang harus
merencanakan permintaan pembelian bahan baku
dengan melihat jumlah bahan baku yang diminta
kepala produksi.
3.

Permintaan Pembelian-Bahan Baku
Proses perencanaan merupakan tahapan
merencanakan jumlah bahan baku yang harus dipesan
kepada supplier berdasarkan data rakap permintaan
bahan baku dalam 1 periode (1 tahun). Data
pemakaian bahan baku dari gudang selama periode
dua tahun (Januari 2017 – Desember 2018) diambil
sebagai sampel.
Table 3. Data Pemakaian Bahan Baku
Gambar 1. Model Sistem Informasi Manajemen
Persediaan Bahan Baku di PT. Adverta Nata Usaha
Jaya
1.

Pengeluaran Bahan Baku
Proses keluarnya bahan baku dari gudang
merupakan tindakan awal yakni dari permintaan
bagian produksi. Tahap pada proses ini permintaan
dari bagian produksi, dengan mengajukan permintaan
bahan baku dengan memberikan surat mengenai

2.3.1 Analisis Basis Data
Analisis basis data pada Sistem Informasi
Manajemen Persediaan Bahan Baku di PT. Adverta
Nata Usaha Jaya menggunakan Entity Relationship
Diagram (ERD).

Table 4. Jumlah bahan baku yang harus dipesan

Gambar 2. Entity Relationship Diagram

4.

Pemesanan Bahan Baku
Proses ini dilakukan ketika melakukan
pembelian bahan baku dengan jumlah yang sesuai
dengan perhitungan perencanaan pembelian yang
telah dilakukan. Bagian Finance di PT. Adverta Nata
Usaha Jaya melihat hasil perhitungan yang telah
dilakukan oleh Admin gudang. yang dipesan ke
Supplier

2.3 Analisis dan Perancangan Sistem
Analisis dilakukan terhadap seluruh komponen
sistem yang sedang digunakan dan yang dibutuhkan
dalam pembangunan sebuah system informasi.

2.3.2
Diagram Konteks
Diagram konteks merupakan model yang
terdiri dari proses lingkup sistem bagaimana data
ditransformasikan melalui proses tertentu atau
menggambarkan, seluruh aliran sistem secara
keseluruhan baik data data inputan ke dalam maupun
keluar sistem.

Gambar 3. Diagram Konteks

2.3.2 Data Flow Diagram (DFD)
Data flow diagram (DFD) merupakan suatu
model logika data atau proses yang dibuat untuk
menggambarkan alur data, menjadi lebih detail. DFD
terbagi menjadi beberapa level sesuai dengan alur
data yang dibutuhkan sistem yang akan dibangun.

2.4.1 Perancangan Tabel Relasi

atribut-atribut tersebut menjadi satu kesatuan yang
dihubungkan oleh field kunci tersebut.

Gambar 4. DFD Level 1

Gambar 5. Tabel Relasi
2.4.2
Perancangan Antarmuka
Perancangan antarmuka digunakan untuk
menggambarkan tampilan pada sistem yang akan
dipakai oleh pengguna untuk berinteraksi dengan
sistem yang akan dibangun [8].

2.4 Perancangan Sistem
Gambar 6. Perancangan Antarmuka
2.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah suatu hal penting
bertujuan agar menemukan kesalahan atau
kekurangan yang terjadi pada sistem yang diuji.
Maksud dari pengujian yaitu agar mengetahui sistem
yang telah dibuat sudah memenuhi kinerja dengan
tujuan perancangan yang dibuat [9].
1. Pengujian Fungsional
Pengujian ini menggunakan pengujian black box
difokuskan
terhadap
syarat
pengujian
fungsioanal pada perangkat lunak atau pada
sistem yang dibangun.
2. Pengujian Pengguna Akhir
Pengujian ini difokuskan terhadap penerimaan
pengguna akhir dengan menggunakan User
Acceptance Testing (UAT) dengan tujuan agar
menemukan defect baru yang ditemukan oleh
bagian pengembang [10].

3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan
tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Sistem informasi yang dibangun ini dapat
memudahkan Admin gudang dalam perencanaan
pembelian bahan baku serta memudahkan dalam
menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan.
2. Sistem informasi yang dibangun ini dapat
memudahkan
Admin
gudang
dalam
memonitoring persediaan bahan baku yang ada di
gudang.
3.2 Saran
Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapat
beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan.
Saran yang dapat dipertimbangkan diantaranya pada
saat wawancara dengan direktur beliau memberikan
sebuah pendapat.
Saran untuk pengembangan sistem ini ada
beberapa saran yang dapat dilakukan, antara lain :
1. Sistem Informasi manajemen ini perlu adanya
pengembangan seperti tampilan agar lebih
menarik.
2. Sistem Infomasi manajemen ini dilengkapi
dengan perhitungan analisis biaya yang lebih
terperinci dengan mengunakan metode yang
sesuai.
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