
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk 

juga dunia teknologi informasi yang semakin pesat dapat mempercepat proses 

transaksi dan pengolahan data dalam berbagai bidang. Tidak sedikit instansi 

pemerintah maupun badan usaha swasta yang memanfaatkan teknologi informasi 

untuk melengkapi dan mendukung usahanya. Hal tersebut mendorong perusahaan 

baik instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan berbagai cara dalam 

mendukung usahanya, sehingga berbagai perusahaan mulai berlomba 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendukung semakin 

efektifnya kegiatan manajemen, khususnya dalam hal penyajian informasi. 

Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung merupakan industri 

pengolahan susu segar menjadi susu ultra high temperature (UHT). Selain 

memproduksi produk sendiri, juga menyediakan jasa pengolahan susu UHT untuk 

perusahaan-perusahaan lain atau customer yaitu Lintang Visikusuma, Green Field, 

Garuda Food, Indolakto, Danone, dan Kalbe Farma. Produk yang dihasilkan 

sebanyak 32 jenis produk (tabel 1.1). Mesin yang digunakan untuk produksi 

terdiri atas tiga jenis mesin yaitu mesin Mixing, Filling, dan Packing. Kapasitas 

dalam sekali produksi pada mesin mixing yaitu 20 ton, kapasitas kecepatan yang 

dimiliki mesin Filling untuk menghasilkan suatu produk secara keseluruhan 

75.600 pcs/jam dan pada mesin Packing sebatas mengalirkan produk yang sudah 



jadi dari mesin Filling untuk dilakukan pengepakan pada karton. Pengepakan itu 

sendiri masih menggunakan tenaga manusia/pegawai setempat.  

Tabel 1.1 Data Produk 

Customer Produk 

Lintang Visikusuma 

Juara Chocolate 

Juara Strawbery 

Juara Melon 

Juara Vanilla 

Juara Mocca 

Juara Plain 

Green Field 

Real Good Lad Orange 

Real Good Lad Blackcurren 

Real Good Lad Apple 

Real Good Activo Coklat 

Real Good Activo Strawbery 

Real Good Smartivo Chocolate 

Real Good Smartivo Strawbery 

Sekar Tanjung 

Sekar Plain 

Sekar Strawberry 

Sekar Chocolate 

Idola Plain 

Idola Srawberry 

Idola Chocolate 

Starkit Plain 

Starkit Strawberry 

Starkit Chocolate  

Milk & Me Full Cream 

Garuda Food 

Clevo Chocolate 

Clevo Strawberry 

Clevo White Chocolate 

Indolakto Indomilk Kids Chocolate 

Danone 
Milkuat Chocolate 

Milkuat Strawbery 

Kalbe Farma 

Enerkid Original 

Enerkid Chocolate 

Hi-Lo School Vegiberi 

Sumber: PKIS Sekar Tanjung 

Terkait dengan kegiatan usaha produksi jasa pengolahan susu UHT, 

kebutuhan bahan baku untuk produksi disiapkan oleh masing-masing customer 



dan gudang penyimpanan barangnya disiapkan oleh PKIS Sekar Tanjung dengan 

kapasitas sudah ditentukan. Dalam kegiatan produksi jasa tersebut, departemen 

Planning Production Inventory Control (PPIC) melakukan penjadwalan produksi. 

Dalam penyusunan jadwal produksi, setiap customer memberikan permohonan 

produksi kepada departemen PPIC yang kemudian disusun menjadi sebuah jadwal 

produksi, akan tetapi dalam pelaksanaan jadwal produksi masih terjadi perubahan 

jadwal produksi. Perubahan jadwal produksi terjadi karena jadwal produksi saat 

ini belum bisa menentukan kebutuhan baku secara langsung setiap jadwal 

produksi sehingga pengiriman bahan baku belum bisa ditentukan. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. 

Selain itu dari keterlambatan pengiriman bahan baku yang dilakukan customer 

mengakibatkan keterlambatan dalam proses produksi sehingga produk jadi yang 

dihasilkan tidak tepat waktu.    

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem 

yang mampu menghasilkan jadwal produksi, jadwal pengiriman bahan baku dan 

jadwal pengambilan produk supaya pengiriman bahan baku dan pengambilan 

produk jadi bisa direncanakan lebih awal. Sehingga dengan adanya sistem ini 

kedatangan bahan baku dan pengambilan produk bisa diketahui lebih awal oleh 

customer. Hal tersebut akan lebih mudah customer dalam memenuhi kebutuhan 

bahan baku yang diperlukan dan kapan waktu mengambil produk jadi tanpa 

menunggu informasi dari pihak gudang.  



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

adalah bagaimana rancang bangun sistem informasi penjadwalan produksi pada 

PKIS Sekar Tanjung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Sistem membantu dalam penyusunan jadwal produksi yaitu penyusunan waktu 

produksi. 

2. Sistem tidak melakukan pembelian bahan baku, pengiriman produk pada 

customer dan penjualan produk. 

3. Dalam penjadwalan produksi tidak membahas tentang kebutuhan tenaga kerja. 

4. Kegiatan inventori yang dilakukan yaitu transaksi bahan baku dan transaksi 

produk jadi. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sebuah sistem penjadwalan produksi pada PKIS Sekar Tanjung. 

2. Menghasilkan sistem yang mampu menentukan kebutuhan bahan baku setiap 

produk yang akan diproduksi. 

3. Menghasilkan sistem yang mampu menghasilkan laporan transaksi bahan baku 

yang diterima dari customer dan transaksi penggunaan bahan baku untuk 

produksi. 

4. Menghasilkan sistem yang mampu menghasilkan informasi pengambilan 

produk oleh customer beserta laporan transaksi penerimaan produk jadi. 



1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dijabarkan dalam 

setiap bab dengan pembagian sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta sistematika 

penulisan laporan tugas akhir yang berisi penjelasan singkat pada 

masing-masing bab. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas secara singkat teori-teori yang 

berhubungan dan mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 

Adapun teori yang dibahas meliputi: Pengendalian Persediaan 

(Inventory Control), Penjadwalan Produksi, Master Production 

Schedule, Sistem Informasi, System Development Life Cycle 

(SDLC), MySQL, Hypertext Preprocessor (PHP), Cascading Style 

Sheets (CSS), Java Script , CodeIgniter. 

BAB III       ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian sistem terdiri dari analisis masalah dan perancangan 

sistem, yaitu Document Flow Diagram, flowchart, System Flow 

Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) baik Conceptual Data 

Model (CDM) maupun Physical Data Model (PDM), Struktur Tabel, 

Desain Input/Output. 

 



BAB IV       IMPLEMENTASI dan EVALUASI 

Pada bab ini dibahas tentang implementasi dari sistem yang dibuat 

secara keseluruhan serta melakukan pengujian terhadap aplikasi 

yang dibuat untuk mengetahui apakah sistem tersebut dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengujian sistem dilakukan pada validasi input, 

fungsionalitas sistem, dan non-fungsionalitas sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan 

saran yang ada pada bab ini didapatkan dari hasil evaluasi sistem, 

sedangkan saran akan menjelaskan saran/masukan untuk 

pengembangan aplikasi lebih lanjut. 

 


