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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan informasi dari waktu ke waktu  semakin maju, 

membuat kita harus siap menghadapinya dan siap untuk memanfaatkannya. Hal 

tersebut memberikan banyak kemudahan khususnya bagi dunia bisnis, guna 

meningkatkan sebuah tampilan agar dapat memberikan banyak manfaat untuk 

mendukung kegiatan dan proses bisnis agar bertahan dalam persaingan. Teknologi 

informasi berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pengelolaan suatu 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. [1] 

Dengan adanya informasi yang semakin maju dalam penyampaian sebuah 

data yang cepat, dan tepat merupakan modal utama dalam usaha atau bisnis. Aliran 

informasi persediaan serta pendistribusian barang menjadi sebuah petualangan 

berkompetisi untuk saling bersaing. Untuk itu, sebuah perusahaan atau badan usaha 

harus bisa mengoptimalkan management dalam suatu usaha atau bisnis. Sebuah 

management yang stabil dan baik dalam berprosesnya sangatlah membantu dalam 

pengembangan usaha agar lebih maju. Terlebih jika sebuah management yang 

sederhana dapat dipadukan dengan adanya teknologi yang terkomputerisasi 

sehingga dapat membuat pengolahannya lebih tertata rapi dan pendataan yang lebih 

efisien. Dengan itu dibutuhkan sebuah sistem aplikasi management guna 

mengetahui informasi data yang akurat dan terstruktur. 

Tidak hanya itu, teknologi yang semakin maju sangat dibutuhkan hampir di 

semua aspek kegiatan. Aspek kegiatan yang menggunkan teknologi informasi 

sebagai penunjang kegiatannya baik itu dalam kegiatan bisnis, pendidikan, 

peternakan, kesehatan, sosial dan budaya, ekonomi dan masih banyak lagi. 

Salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan yaitu usaha ternak. Tak 

jarang bahkan banyak orang yang beralih profesi dari karyawan menjadi pengusaha 

ternak, khususnya ayam petelur. Usaha ini, dapat memberikan keuntungan yang 

menjanjikan. Telur ayam adalah salah satu sumber protein yang sangat baik untuk 

dikonsumsi sehari-hari. Usaha bisnis  telur ayam sangat menjanjikan dan  tingkat  
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permintaan  perharinya  sangat  tinggi.  Telur  ayam  sangat  praktis  untuk disajikan  

menjadi  lauk makan dapat dikonsumsi dengan cara  digoreng  atau  direbus saja 

maka  sudah  bisa  dimakan atau disantap.  Tingginya  tingkat  permintaan akan 

kebutuhan  telur  adalah  sebuah tantangan  bagi  peternak  ayam  petelur  dan  para  

pelaku  ternak  ayam petelur sebagai penghasilan dalam  menyuplaian dan guna 

mencukupi kebutuhan tersebut. 

Avian Farm merupakan sebuah tempat usaha kecil yang bergerak dibidang 

bisnis penjualan penyedia bahan baku pangan, khususnya dalam kegiatan 

penyuplaian telur ayam. Avian farm terletak di Jln Dr. Wahidin No.86 desa 

Demaan, Kec.Jepara, Kab.Jepara tepatnya didekat sekitar pasar apung Jepara. 

Disana hanya menyediakan gudang guna menyimpan stok telur yang sudah dikirim 

dari peternak dan tempat penjualannya. Adapun lokasi peternakan terdapat di desa 

Kedungcino Kec.Jepara, Kab.Jepara. Ditempat ini, hanya sebagai lahan usaha 

ternak ayam petelurnya. 

Avian Farm dalam usahanya masih menggunakan sistem manual dalam 

mengolah data transaksi penjualan, maupun transaksi stok telur masuk dan keluar. 

Pengelohan management pembukuannya juga masih menggunakan buku-buku 

besar sehingga sering terjadi kesalahan dalam penginputan pada pembukuannya 

serta banyaknya buku dan kertas yang menumpuk bahkan sering terjadi kertas nota 

yang hilang terselip, berkas yang mudah rusak dan kehilangan bukti penjualan 

karena tidak adanya sistem yang terstruktur dan terorganisir, tidak hanya itu saja 

stok telur yang digudang dengan laporan pembukuan sering tidak sama. Maka 

dalam pendistribusian yang masih manual akan menimbulkan banyak masalah 

seperti pengarsipan data penjualan telur, kegiatan pengadaan barang, pencatatan 

data stok telur berdasarkan data tanggal masuk telur, tanggal telur panen, serta data 

stok telur keluar yang belum terorganisir dengan baik. Bahkan pemilik tidak 

mengetahui dengan pasti data kapan telur itu dipanen, telur masuk keluar gudang 

dan data jumlah stok telur yang masih ada digudang. Sehingga banyak mengalami 

penumpukan stok telur yang seharusnya stok telur yang tiba awal digudang harus 

dijual terlebih dahulu sehingga tidak berakibat tercampurnya stok telur dengan 

masa telur yang lama dengan stok telur yang baru masuk. Sebab masa telur hanya 
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berlaku 14 hari dari awal panen telur jika melebihi dari itu telur dapat membusuk 

atau kadaluarsa. 

Adapun sistem mangement di perusahaan Avian Farm masih berjalan secara 

sederhana dan manual, yaitu mula-mula petugas peternakan yang dimiliki oleh 

perusahaan Avian Farm mengumpulkan telur ayam yang baru panen dimasukkan 

kedalam peti dan langsung diberi masing-masing label tanggal panen telur berupa 

label (hardform), setelah terkumpul beberapa peti, lalu petugas peternakan 

mengirimkannya ke gudang Avian Farm untuk langsung di jual maupun dijadikan 

simpanan untuk beberapa hari kedepan, sebelum ditata dan disimpan didalam 

gudang Avian Farm, petugas peternakan menyerahkan/ laporan kepada admin 

gudang untuk pendataan jumlah barang yang masuk ke gudang dan pendataan 

tanggal mulai panen dan tanggal masuk ke gudang Avian Farm berupa label 

(hardform). Untuk masa telur sendiri hanya berlangsung 14 hari dari awal panen 

telur. Sehingga admin atau karyawan gudang kesusahan dalam mengetahui secara 

detail kapan tanggal awal panen telur dan tanggal telur masuk. Ketidaktahuan 

tersebut dapat berakibat tercampurnya telur dengan masa telur yang lama dan masa 

telur yang baru masuk. Akibat dapat berkelanjutan pada kepuasan pelanggan 

(customer). Dengan tidak adanya pencatatan masa telur yang baik ketika telur 

terjual atau didistribusikan ke pelanggan ada beberapa telur yang hampir busuk 

mapun yang sudah busuk atau kadaluarsa maka pelanggan kurang puas. Jika 

pelanggan tidak puas dapat berakibat berkurangnya kepercayaan pelanggan pada 

perusahaan. 

Dari permasalahan yang ada, maka dalam pengelolahan usahanya, Avian 

Farm memerlukan sebuah sistem yang dapat mendukung proses pengolahan data 

agar lebih cepat dan efisien. Sehingga dapat memudahkan dalam penjadwalan telur 

untuk diperjual belikan, serta memudahkan perekapan laporan segala transaksi 

yang ada agar memperlancar kegiatan operasional. Dan membuat sebuah sistem 

guna membantu mengetahui waktu yang tepat untuk masa kapan telur itu hampir 

membusuk dengan memberikan peringatan. 

Masalah persediaan stok barang yang menumpuk sangatlah membuat usaha 

tersebut sedikit mengalami kerugian baik dari segi penyimpananya maupun  
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material, karena masa telur hanya berlaku 14 hari. Oleh sebab itu, perlu dibutuhkan 

langkah yang bisa mangatasi tersebut. 

 Berikut merupakan data laporan penjualan telur dalam sehari pada usaha 

milik Avian Farm: 

Tabel 1. 1. Tabel Data Penjualan 

No. Tanggal Nama Pelanggan stok Harga Jumlah 

1  Munadi 35  Rp.5.985.000 

2  Nyaan 15  Rp.2.565.000 

3  Bahrudin  3  Rp.513.000 

4  Alex  1  Rp.171.000 

5 1-11-19 Safan  5 Rp.171.000 Rp.855.000 

6  Hj.endang 15  Rp.2.565.000 

7  Pak ali 3  Rp.513.000 

8  Toko libur 20  Rp.3.420.000 

9  Mintasi  20  Rp.3.420.000 

10  Ant  13  Rp.2.223.000 

11  Pembeli  1  Rp.171.000 

12  Pak tekno 4  Rp.684.000 

  Jumlah 135   

Sumber : Data Laporan Avian Farm 

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurwidi Setio Prasojo dan 

Rangsang Purnama (2019), berjudul Sistem Informasi Distribusi Telur UD. Supeno 

Telur Ayam Bebasis Web. Dalam penelitianya, masalah yang ada ialah tidak 

adanya sistem yang digunakan dalam pencatatan segala transaksi dan keluar 

masuknya telur, sehingga kesulitan dalam menyalurkan ke konsumen. Sehingga 

peneliti bermaksud untuk membuat sistem informasi agar membantu dalam 

memangement segala transaksi yang ada pada UD. Supeno. [2] 

Dari masalah diatas, yang sudah dijelaskan, maka dibutuhkan sebuah aplikasi 

penjadwalan pada Avian Farm guna mengatasi masalah-masalah yang ada. 
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Menurut Hermawan (2019), menjelaskan bahwa penjadwalan merupakan kegiatan 

perencanaan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk menentukan dan mengatur 

setiap kegiatan pada waktu yang telah ditentukan secara terstruktur. [3] Suatu 

jadwal memberitahu manusia dalam mengetahui waktu, tempat dan siapa yang 

melakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diterapkan sebuah sistem aplikasi 

dengan judul ”Penerapan Sistem Aplikasi Pencatatan Masa Kadaluarsa Telur 

Berbasis Web Pada Avian Farm”. Sistem aplikasi nantinya menggunakan MySQl 

sebagai database dan menggunakan Framework CodeIgniter sebagai dasarnya, 

dimana keamanan lebih terjaga dan lebih responsive karena dalam sebuah halaman 

sistem web dapat diakses dengan perangkat apapun tanpa kehilangan fungsi-fungsi 

yang disediakan. Dengan dibuatkan sebuah sistem aplikasi diharapkan nantinya 

dapat membantu mempermudah management sehingga dapat menyelesaikan 

masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga perlu dibuatkan sebuah 

Sistem Aplikasi Peringatan Masa Kadaluarsa Telur untuk menyelesaikan masalah 

yang ada dan dengan adanya sistem tersebut dapat memberikan infomasi terkait 

masa telur yang hampir kadaluarsa. 

 

1.2   Batasan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sistem aplikasi ini hanya membahas pencatatan tanggal awal panen dan 

proses penjadwalan stok barang masuk keluar. 

2. Sistem aplikasi ini berbasis web dengan Framework CodeIgniter. 

3. Penggunaan aplikasi hanya dapat digunakan pada Avian Farm. 

4. Dalam prosesnya stok telur lama didahulukan terlebih dahulu untuk 

didistribusikan untuk meminimalisir telur yang kadaluarsa sampai ke 

pelanggan. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

disimpulkan bahwa belum adanya sistem informasi pencatatan tanggal masa 

kadaluarsa (expired) telur dan pencatatan stok telur masuk maupun keluar pada 
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Avian Farm sehingga admin kesulitan dalam memilah telur-telur dengan tanggal 

masa kadaluarsa yang berbeda. 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Menciptakan sistem informasi pencatatan masa telur untuk mengetahui 

waktu kadaluarsa telur berupa notifikasi sebelum tanggal kadaluarsa H-

4. 

2) Menciptakan sistem management distribusi telur dengan metode FIFO 

(First In First Out). 

3)  Merancang dan membangun aplikasi yang dapat menghasilkan laporan 

stok barang, pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat membantu 

admin dalam mengambil keputusan. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti 

a. Sebagai penambahan wawasan dan eksplorasi peneliti dalam 

pengembangan aplikasi berbasis web dengan framework CodeIgniter. 

b. Mengaplikasikan teknologi web dengan framework CodeIgniter dalam 

penjadwalan masa telur dan persediaan telur. 

2) Bagi Perusahaan 

a. Dapat memudahkan perusahaan dalam mengetahui informasi masa 

kadaluarsa telur dan mempermudah pengolahan penyediaan stok telur 

masuk keluar sehingga mengurangi penumpukan stok barang agar tidak 

merugi. 

b. Dapat memudahkan perusahaan dalam management data. 

c. Dapat membantu perusahaan dalam mendahulukan stok telur mana yang 

mendekati masa kadaluarsa sehingga mengurangi kerugian perusahaan. 



7 
 

d. Dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui detail data serta 

kondisi barang. 

e. Dapat membantu perusahaan dalam pengumpulan laporan perhari 

maupun perbulan. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini tersusun dari beberapa bagian antara lain: 

a. Bagian pertama skripsi 

b. Bagian kadua, yaitu pokok bahasan skripsi antara lain: 

Bab I : Pendahuluan  

Pada bab ini diuraikan tentang ringkasan dari       

pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini menampilkan dari beberapa referensi terkait 

penelitian yang dilakukan, memuat hal-hal yang berkaitan 

dengan judul dan merangkum dari banyak sumber. 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi pembahasan yang digunakan dan metode 

penelitian yang digunakan dan metode perancangan sistem. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini merupakan paparan implementasi atau paparan 

hasil-hasil yang diperoleh peneliti dalam melakukan 

penelitian, serta menyajikan data dari hasil uji coba 

program hasil penelitian beserta pembahasannya. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta 

menyertakan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

c. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran. 

 


