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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Logistik atau penyediaan merupakan salah satu aktivitas primer yang 

penting di dalam suatu perusahaan. Karena logistik melakukan penyediaan 

yang dibutuhkan untuk proses produksi. Tanpa adanya persediaan, para 

pengusaha akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaannya pada suatu 

waktu tidak terpenuhinya target produksi.  

Menurut Michael Porter, fungsi konsep rantai nilai yaitu untuk 

mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktifitas yang bertujuan 

untuk menghasilkan produk, dimana setiap aktivitas memberikan nilai tambah. 

Dalam konsep rantai nilai di PT.SIDO MAKMUR adalah berawal dari input 

yaitu bagian gudang melakukan penyediaan bahan baku dari supplier. Bahan 

baku yang tersedia kemudian diserahkan ke bagian produksi untuk diproses 

menjadi output yaitu sirup jahe yang nantinya akan dijual kepada para 

pelanggan dengan perantara agen penjualan. Aktivitas penyediaan bahan baku 

dari supplier dengan efektif dan efisien akan menjadikan proses penyediaan 

lebih memiliki nilai tambah.  

Sedemikian pentingnya peranan logistik sebagai penyedia bahan baku bagi 

proses produksi dan agar aktivitas penyediaan bahan baku menjadi efektif dan 

efisien di PT.SIDO MAKMUR maka penulis ingin membahas tentang sistem 

persediaan PT.SIDO MAKMUR dengan memanfaatkan teknologi. 
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1.2. Tujuan 

Dalam penulisan laporan praktek kerja dan tugas akhir ini, penulis 

memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1.2.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulis melakukan praktek kerja adalah : 

1. Untuk mempraktekkan dan menerapkan pengetahuan dan 

kompetensi yang diperoleh selama berkuliah. 

2. Untuk mendapat pengalaman mengenai dunia kerja sebelum 

lulus dan akan memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Untuk meminimalkan kesenjangan antara praktek selama 

perkuliahan dengan dunia kerja yang nyata  

4. Dapat memberikan masukan ke dalam evaluasi dan 

pengembangan program perkuliahan. 

5. Dapat menjalin kerja sama dengan industri. 

 

1.2.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan penulis melakukan Praktek Kerja di PT.Sido 

Makmur adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis Sistem Persediaan Gudang di 

PT.Sido Makmur. 

2. Merancang sistem sederhana mengenai persediaan gudang di 

PT.Sido Makmur. 
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1.3. Cakupan Topik Bahasan 

 Hal-hal yang akan dibahas antara lain : 

1. Analisis Sistem Persediaan Bahan Baku di gudang PT.Sido Makmur. 

2. Rancangan Basis Data Sistem Persediaan Bahan Baku di Gudang 

PT.Sido Makmur. 

3. Rancangan tampilan User Interface Sistem Persediaan PT.Sido 

Makmur dengan menggunakan PHP. 

4. Hasil implementasi dari rancangan Basis Data dan tampilan User 

Interface. 

Adapun hal yang tidak dibahas di laporan ini adalah : 

1. Tidak menangani kontrol kualitas barang jadi (sirup). Karena 

diasumsikan 100% hasil produksi PT. SIDO MAKMUR adalah barang 

siap jual. 

2. Tidak menangani pembelian dan retur pembelian. 

 

1.4. Jadwal Praktek Kerja 

Di PT.Sido Makmur, penulis melaksanakan Praktek Kerja pada hari 

Senin sampai Jumat mulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 dan hari Sabtu 

mulai pukul 08.00 sampai 13.00. Hal yang dilakukan selama Praktek Kerja 

di PT.Sido Makmur, meliputi : 

Tabel 1.1. Jadwal Kerja Praktek 

Tanggal Uraian Pekerjaan 

13 September 2016 Mencatat bahan belum jadi yang masuk 

14 September 2016 Menghitung persediaan bahan yang tersisa tanggal 13 

September 

15 September 2016 Mencatat bahan masuk dan merekapnya 
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16 – 17 September 

2016 

Melakukan pengecekan persediaan bahan yang tersisa 

19 September 2016 Melakukan pengecekan persediaan dan memilih bahan 

baku yang dating 

20 September 2016 Mencatat bahan baku yang masuk dan merekapnya 

21 September 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

22 September 2016 Membantu melakukan pengecekan pada persediaan 

bahan 

23 September 2016 Mencatat jumlah barang yang dating 

24 September 2016 Mencatat jumlah barang yang datang dan merekapnya 

26 September 2016 Mencatat pengeluaran barang dari gudang ke produksi 

Mencatat barang yang tersisa 

27 September 2016 Membantu melakukan pengecekan persediaan bahan 

baku yang tersisa 

28 September 2016 Membantu memilih bahan baku yang masuk 

29 September 2016 Merekap jumlah barang yang dikeluarkan 

30 September 2016 Mencatat bahan masuk dan merekapnya 

1 Oktober 2016 Menghitung persediaan bahan yang tersisa 

4 Oktober 2016 Membuat bukti penerimaan dari supplier dan 

merekapnya 

5 Oktober 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

6 Oktober 2016 Mencatat jumlah barang yang diterima dan menghitung 

jumlahnya sesuai apa tidak 

8 Oktober 2016 Menghitung jumlah persediaan yang tersisa 

11 Oktober 2016 Mencatat jumlah bahan baku yang diterima 

12 Oktober 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

14 Oktober 2016 Merekap jumlah barang yang dikeluarkan 

18 Oktober 2016 Membantu mencatat bahan-bahan baku yang tersisa 

19 Oktober 2016 Mencatat bahan-bahan baku yang tersisa 

20 Oktober 2016 Membuat daftar persediaan barang yang ada 

21 Oktober 2016 Menghitung jumlah bahan masuk dan merekapnya 

26 Oktober 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

27 Oktober 2016 Membuat form barang yang dikeluarkan gudang ke 

produksi 

28 Oktober 2016 Mencatat dan merekap bahan masuk 

3 November 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

4 November 2016 Membantu menghitung jumlah bahan yang tersisa 

8 November 2016 Membuat bukti penerimaan dari supplier, merekap 

jumlah bahan baku 

9 November 2016 Merekap jumlah bahan baku 

10 November 2016 Menghitung jumlah persediaan bahan baku 

11 November 2016 Membuat form barang yang dikeluarkan gudang ke 

produksi 

12 November 2016 Mencatat jumlah bahan yang tersisa 

15 November 2016 Menghitung jumlah bahan masuk 

16 November 2016 Merekap jumlah bahan masuk tanggal 15 November 

Membantu melakukan pengecekan bahan-bahan 
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18 November 2016 Membantu memilih bahan baku yang berkualitas 

22 November 2016 Menghitung dan mencatat jumlah bahan tersisa 

23 November 2016 Merekap jumlah persediaan bahan baku yang 

dikeluarkan 

24 November 2016 Membantu menghitung jumlah barang yang datang dari 

supplier 

 

1.5. Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1. Praktek Kerja 

Penulis melakukan Praktek Kerja di PT.Sido Makmur mulai 

tanggal 13 September 2016 sampai 28 November 2016. Penulis 

ditempatkan di Bagian Gudang. 

 

2. Pengamatan 

Penulis melakukan pengamatan pada Bagian Gugang yang 

meliputi beberapa bagian : 

a. Bagian Produksi 

Pada bagian ini, penulis mengamati penyerahan bahan baku dari 

bagian gudang ke bagian produksi. Selain hal tersebut, penulis 

juga mengelola data yang dikeluarkan bagian gudang, 

mengamati bagaimana proses produksi berjalan dan masalah-

masalah yang sering terjadi. 

b. Supplier 

Pada bagian ini, penulis mengamati proses pembelian bahan 

baku dari supplier. Serta mengelola data yang masuk dari 

supplier dan menghitung jumlah stok barang. 
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3. Wawancara 

Pada saat Praktek Kerja, secara garis besar penulis menanyakan 

tentang profil perusahaan seperti, sejarah, bidang usaha, fasilitas 

perusahaan, dan struktur organisasi. Penulis juga menanyakan 

bagaimana data persediaan dihasilkan, serta dasar-dasar dan 

ketentuan-ketentuan persediaan. 

4. Studi Pustaka 

Yang menjadi acuan penulis membuat Laporan Praktek Kerja 

dan Tugas Akhir (PKTA) adalah buku tentang sistem informasi 

akuntansi, buku mengenai sistem persediaan, buku mengenai sistem 

basis data, dan buku mengenai dasar pemrograman. 

 


