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ABSTRAK 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG PADA 

PERUSAHAAN IMPOR DAN EKSPOR KARPET (STUDI KASUS : CV NATURAL 

PALEMBANG) 

 

Oleh 

Petri Rosalina 09031381320013 

 

CV Natural merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan karpet atau lampit 

dari bahan serat pisang abaka (Abaca Fiber) dan kayu. CV Natural selalu memasok bahan 

baku, memproduksi barang, dan mengirimkannya kepada konsumen. Hal tersebut berkaitan 

dengan pengendalian persediaan barang. Sebelumnya, CV Natural telah menerapkan SCM 

(Supply Chain Management) namun terdapat beberapa masalah di dalamnya, yaitu kesulitan 

dalam menentukan stok minimum tiap barang yang harus dipenuhi, menentukan waktu 

pemesanan kembali, dan menentukan berapa jumlah pesanan barang yang sesuai, serta 

kehilangan bahan baku. Solusi terbaik untuk menganalisa persediaan barang adalah dengan 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity). Metode ini dapat digunakan untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya penyimpanan dan 

pemesanan barang. Dengan adanya sistem ini perusahaan dapat menjamin persediaan barang 

dan kelancaran arus bahan baku serta mengetahui kebutuhan optimal setiap bahan baku, 

reorder point, dan nilai safety stock. 

Kata kunci : economic order quantity, persediaan, reorder point, safety stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

DESIGN OF SYSTEM INVENTORY ON CARPET IMPORT AND EXPORT 

COMPANIES (CASE STUDY : CV NATURAL PALEMBANG) 

 

By 

Petri Rosalina 09031381320013 

 

 

CV Natural is a company engaged in the manufacture of carpets or mats from abaca (Abaca 

Fiber) and wood banana fiber. CV Natural always supplies raw materials, produces goods, 

and sends them to costumers. This is related to controlling inventory. Previously, CV Natural 

had implemented SCM (Supply Chain Management) but there were several problems in it, 

namely the difficulty in determining the minimum stock of each item that must be fulfilled, 

determining the time of reorder, and determining the number of goods ordered accordingly, 

as well as loss of raw materials. The best solution for analyzing inventory is using the EOQ 

(Economic Order Quantity) method. This method can be used to determine inventory order 

quantities that minimize storage and ordering costs. With this system, the company can 

guarantee the inventory and smooth flow of raw materials and find out the optimal needs of 

each raw material, reorder point, and safety stock value. 

 

Keywords: economic order quantity, inventory, reorder point, safety stock 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

cepat, khususnya pada bidang teknologi informasi. Teknologi sendiri 

mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam 

dunia bisnis. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-

beda untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan tersebut sehingga 

diperlukan dukungan dari suatu teknologi informasi. Dengan adanya teknologi 

informasi semua pekerjaan akan lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat. Sistem 

persediaan barang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena dengan sistem 

tersebut perusahaan dapat mendukung operasional usaha suatu perusahaan.  

Menurut Sofyan Assauri (2005:50) Persediaan barang ialah sebagai suatu 

aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan 

dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun 

persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses produksi 

maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam 

suatu proses produksi.  

Sedangkan menurut Ristono (2009) persediaan dapat diartikan sebagai 

barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau 

periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari bahan baku, persediaan bahan 



2 
 

penyesuaian untuk mencatat harga pokok brang yang dijual dan melaporkan 

nilai persediaan pada akhir periode. 

CV Natural merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang 

bergerak dibidang pembuatan karpet atau lampit dari bahan serat pisang abaka 

(Abaca Fiber) yang dipasok dari Amerika Latin (Ekuador) dan Filipina serta 

sebagai produsen tunggal yang membuat lampit dari bahan kayu. Perusahaan ini 

juga memproduksi berbagai produk alas interior seperti place mate, trivet, dan 

coaster. CV Natural memiliki 3 departmen yaitu departmen natural, abaka, dan 

wooden carpet. Masalah yang dialami oleh CV Natural adalah sulitnya 

menentukan stok minimum tiap barang yang harus dipenuhi, menentukan waktu 

pemesanan kembali, dan menentukan berapa jumlah pesanan barang yang 

sesuai, serta adanya kesalahan dalam pendistribusian bahan baku ke departmen 

lain, yangmana terdapat dua departmen yang mengelola bahan baku utama, yaitu 

departmen natural dan departmen abaka. Selain itu, CV Natural masih 

melakukan perhitungan untuk pemenuhan persediaan dan melakukan pencatatan 

transaksi menggunakan Microsoft Excel sehingga terkadang dapat mengurangi 

stok persediaan barang. Untuk dapat mengatasi masalah tesebut, maka perlu 

adanya sebuah metode yang dapat mengatur sistem perencanaan persediaan 

barang yang lebih baik sehingga dapat menentukan stok minimum, waktu 

pemesanan kembali, dan jumlah pemesanan yang optimal. Salah satu metode 

manajemen persediaan adalah metode Economic Order Quantity (EOQ). Metode 

EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang 

meminimumkan biaya penyimpanan dan pemesanan barang persediaan. 
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Selain itu, perlu adanya sistem terkomputerisasi yang juga di dukung oleh 

metode penunjang untuk mengendalikan persediaan barang pada perusahaan 

untuk memastikan agar produk-produk yang dijual dapat terus mengalir dengan 

lancar. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam mengatur pengelolaan barang, 

sehingga mampu mengatur proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

Dari uraian di atas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian untuk 

membantu CV Natural dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada Perusahaan 

Impor dan Ekspor Karpet (Studi Kasus : CV Natural Palembang).” 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pada perusahaan impor dan ekspor karpet CV 

Natural Palembang adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan manajemen persediaan pada CV Natural 

Palembang untuk dapat membantu pendistribusian karpet. 

2. Merancang perangkat lunak yang dirancang untuk 

mengurangi kesalahan dalam pengelolaan persediaan barang 

pada CV Natural Palembang. 
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1.3   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam menentukan jumlah 

persediaan barang. 

2. Mempermudah melakukan proses pemesanan barang. 

3. Mempermudah dalam pencatatan stok barang. 

4. Mempermudah perusahaan dalam melakukan data informasi 

persediaan barang. 

5. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses pengolahan 

data persediaan   barang pada CV. Natural Palembang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka 

penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

1. Lingkup penelitian dilakukan di CV Natural Palembang. 

2. Sistem SCM yang dibangun berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

3. Menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ). 

4. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini 

menggunakan metode FAST (Framework for the Application 

of System Thingking).  
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5. Pada pengembangan sistem, hanya terbatas pada 

pengembangan sistem dan pengujian sistem dan tidak sampai 

pada tahap operasi dan pemeliharaan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Persediaan merupakan suatu aktiva meliputi barang-barang milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau 

persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, ataupun 

persediaan bahan baku yang masih menunggu penggunaannya dalam suatu proses 

produksi (Rangkuti, 2004). 

 Menurut Assauri (1998), tujuan pengendalian persediaan  dapat diartikan 

sebagai usaha untuk: 

1. Menjaga agar perusahaan tidak sampai kehabisan persediaan yang 

menyebabkan proses produksi terhenti. 

2. Menjaga agar penentuan persediaan perusahaan tidak terlalu besar 

sehingga biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat ditekan. 

3. Menjaga agar pembelian bahan baku secara kecil-kecilan dapat 

dihindari. 

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang 

cukup penting dalam perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan hasil 

pembahasan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dapat menghasilkan 

sebuah sistem informasi yang mampu mengelola persediaan barang pada CV 

Natural Palembang khususnya pada departmen abaka. Serta mempermudah 

perusahaan dalam melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier dengan 

menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity). Selain itu, manager 

departmen abaka juga dapat memonitoring laporan dengan mudah dan cepat. 

5.2 Saran 

 Dari hasil penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis 

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk proses pengembangan 

selanjutnya, diantara lain : 

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, diharapkan ada 

penelitian lebih lanjut terkait sistem dalam mengidentifikais 

masalah maupun kebutuhan secara mendalam. 

2. Untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang 

telah dikembangkan ini, maka perlu dilakukan sosialisasi 

dan pelatihan terlebih dahulu terhadap setiap user atau 

pengguna yang akan menggunakan sistem ini. 
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