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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Sinar Baja Hutama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi alat – alat berat dimana untuk melakukan produksi tersebut 

diperlukan bahan baku yang sesuai untuk proses produksi. Bahan baku yang 

dibutuhkan dapat diperoleh dengan membeli dari supplier yang mampu 

menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan produksi, oleh karena itu 

pemilihan bahan baku dan supplier sangat diperlukan. 

Proses pemesanan dan pembelian bahan baku pada PT. Sinar Baja Hutama 

dilakukan setelah customer melakukan pemesanan produk, kemudian bagian 

produksi akan meminta bagian gudang untuk menyediakan bahan baku yang 

dibutuhkan, jika bahan baku yang dibutuhkan ada akan langsung dilakukan proses 

produksi dan jika bahan baku yang dibutuhkan sudah mencapai limit stock maka 

bagian gudang melakukan pemesanan kepada supplier yang mampu menyediakan 

bahan baku yang dibutuhkan, jika bahan baku yang dibutuhkan tidak tersedia pihak 

perusahaan akan mencari supplier lain yang mampu menyediakan bahan baku, dan 

jika bahan baku yang di pesan pada supplier sudah ready stock  maka pemesanan 

bahan baku akan langsung dilakukan kemudian diteruskan ke proses pengiriman 

oleh supplier, setelah supplier mengirim bahan baku barulah akan dilakukan 

pembayaran dari pihak perusahaan ke pihak supplier. Untuk proses pengiriman 

sendiri terdapat beberapa bahan baku yang membutuhkan waktu pengiriman 
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minimal 1 bulan untuk sampai di perusahaan, misalnya Electro Motor dan Jaw 

Crusher. 

Dari proses bisnis yang ada, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi 

pada saat pemesanan dan pembelian bahan baku. Masalah pertama adalah rata – 

rata supplier tetap tidak bisa menyediakan bahan baku yang dibutuhkan sekitar 

33%, sehingga perusahaan harus mencari supplier lain yang mampu menyediakan 

bahan baku sehingga hal ini berdampak pada keterlambatan proses produksi, data 

supplier penyedia bahan baku masih ditulis pada buku sehingga untuk menemukan 

data supplier yang tepat diperlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu 

pencatatan data supplier yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung proses 

produksi supaya dapat selesai tepat waktu. Masalah kedua yang terjadi selanjutnya 

adalah pengecekan bahan baku yang sudah mencapai limit stock masih dilakukan 

dengan pengamatan secara fisik serta perhitungan langsung di gudang dan catatan 

bahan baku yang habis masih dicatat pada buku, akibatnya tidak dapat diketahui 

dengan pasti bahan baku apa saja yang mencapai limit stok ataupun yang masih 

ada. Masalah ketiga yang terjadi adalah pencatatan pemesanan bahan baku dan 

pencatatan pembelian bahan baku yang dibutuhkan masih menggunakan 

pembukuan biasa, sehingga dapat terjadi kesalahan pencatatan pemesanan ataupun 

pencatatan pembelian dan kesalahan yang terjadi mencapai 10% per bulan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka PT. Sinar Baja Hutama 

membutuhkan sebuah aplikasi yang mampu menangani proses pemesanan bahan 

baku dan pencatatan pembelian bahan baku secara mudah. Sehingga dengan adanya 

aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan 
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pengecekan stok bahan baku maupun pembuatan pesanan bahan baku serta 

pencatatan pembelian bahan baku. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan 

yaitu bagaimana membuat aplikasi pemesanan dan pembelian bahan baku pada PT. 

Sinar Baja Hutama. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka permasalahan akan dibatasi 

sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang dipesan dan dibeli hanya bahan baku utama untuk produksi 

dan bukan bahan pembantu. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan pada bagian gudang dan pembelian bahan baku. 

3. Tidak membahas retur pembelian bahan baku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dibuatnya aplikasi pembelian bahan baku ini adalah untuk membuat 

aplikasi yang mampu menangani masalah pemesanan dan pembelian bahan baku. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi sistem informasi pembelian bahan baku ini adalah : 

1. Mampu menangani pencatatan pemesanan maupun pembelian bahan baku 

yang ada di perusahaan. 

2. Mampu menghasilkan laporan pembelian bahan baku. 
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