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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan Sistem Informasi khususnya komputer pada saat ini

banyak memberi kemudahan, bagi para pelaku bisnis. Penggunaan komputer

pada bisnis yang di kelola sangat mengefisiensikan pekerjaan maupun dalam

peningkatan pelayanan bagi konsumen. Dapat dikatakan bahwa pada jaman ini

seluruh bidang bisnis telah menerapkan komputerisasi pada kegiatan bisnis

serta pekerjaan mereka. Komputer sebagai alat bantu untuk mengolah data dan

menghasilkan informasi, diharapkan dapat membantu manusia dalam

mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kebutuhan perusahan adalah

suatu proses penambahan (kebutuhan barang masuk) dan pengurangan

(kebutuhan barang keluar) serta proses simpan (stok) kebutuhan barang

perusaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan proses bisnis perusahan.

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) merupakan perusahaan yang bergerak

pada bidang jasa pengangkutan kapal penumpang dan barang. Pada saat ini

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) dalam mengelola data kebutuhan

perusahaan terutama pada pengolahan data kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor)

sudah terkomputerisasi yakni menggunakan microsoft excel, akan tetapi masih

terdapat beberapa kelemahan diantaranya, dalam pencarian data transaksi

barang ATK masih memerlukan waktu yang cukup lama, karena admin harus



2

mengecek satu persatu file yang sudah disimpan, kemudian dalam pengecekan

sisa barang ATK (Alat Tulis kantor) juga membutuhkan waktu yang cukup

lama, yakni admin harus melihat satu persatu sisa stock barang ATK (Alat Tulis

kantor) yang sudah ada pada file micorsoft excel sehingga sering terjadi

kehabisan stock barang ATK (Alat Tulis Kantor), dan pengolahan data masih

permintaan barang ATK (Alat Tulis kantor) dilakukan secara manual yaitu

dicatat kedalam formulir permintaan barang (BPBK), sehingga sering terjadi

kehilangan atau kerusakan formulir permintaan barang (BPBK) yang membuat

admin cukup kesulitan dalam merekap data laporan barang keluar secara

periode. Dampak dari kendala menyebabkan terjadinya kelambatan dalam

pengolahan data kebutuhan perusahaan.

Solusi dari kendala diatas akan dibuat sistem informasi kebutuhan perusahaan

dengan menggunakan aplikasi Borland Delphi 7 dan MySQL sebagai database

pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) untuk mendata dan mengelolah

data kebutuhan perusahaan. Sehingga menghasilkan informasi dan laporan yang

dibutuhkan oleh PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran). Berdasarkan kebutuhan

perusahaan maka penulis memilih judul “Perancangan Sistem Informasi

Kebutuhan Perusahaan (Study Kasus: PT Atosim Lampung Pelayaran)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana merancang sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) ?

2. Bagaimana membangun sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) ?

1.3. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini,

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu :

1. Data yang dikelola yaitu data kebutuhan perusahaan

2. Hanya membahas kebutuhan ATK Perusahaan.

3. output-an yaitu laporan kebutuhan perusahaan.

4. Aplikasi yang digunakan adalah bahasa pemrograman Borland Delphi 7

dan MySQL yog Enterprise sebagai database.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Adapun hasil analisis sistem informasi kebutuhan perusahaan guna

membangun sebuah sistem informasi untuk membantu proses pengelolaan

data kebutuhan barang ATK (Alat Tulis Kantor) pada PT ALP (Atosim

Lampung Pelayaran).

2. Adapun hasil rancangan yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi untuk

membantu perusahaan dalam pengelolaan data kebutuhan barang ATK (Alat

Tulis Kantor) pada PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran).



4

1.5. Manfaat Yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang

memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang di dapat di

dalam perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan menganalisis

suatu masalah khususnya hal terkait dengan sistem informasi kebutuhan

perusahaan.

b. Bagi PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran) dapat dijadikan bahan

masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi

perusahaan, khususnya mengenai sistem informasi kebutuhan perusahaan.

c. Bagi Perguruan Tinggi Teknokrat dapat menambah informasi dan

referensi bagi mahasiswa.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai sistem informasi kebutuhan perusahaan pada

PT ALP (Atosim Lampung Pelayaran), sampai saat ini belum ada yang

melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Akan tetapi bukan berarti

peneliti – peneliti terdahulu tidak pernah mengangkat judul mengenai sistem

informasi kebutuhan perusahaan atau yang sama dengan topik bahasan
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penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan

dengan penelitian ini adalah:

1. Gandawesi, Cecep (2015), Sistem Informasi Persediaan Formulir Dan ATK Pada

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung 1. Masalah dalam penelitian ini

adalah di sistem yang berjalan sering terjadi kesalahan pencatatan karena

pihak lain yang bisa saja mengatasnamakan karyawan tetap untuk

mengambil barang, transaksi Pengambilan barang masih menggunakan buku

catatan (manual), sehingga bisa terjadi kesalahan pencatatan juga bukunya

bisa saja hilang dan pembuatan laporan akan terhambat, lamanya waktu yang

dibutuhkan untuk memesan ketika persedian habis mendadak terutama

formulir yang cepat sekali habisnya, belum efektifnya dalam pembuatan

laporan, karena data yang ada hanya di buku yang bisa saja tak sesuai data

sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Membangun Sistem

Informasi Persediaan formulir dan ATK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Bandung 1. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

2. Indriani, Karlena, Sudarmadi (2015), meneliti tentang Sistem Informasi

Inventory Alat Tulis Kantor (ATK) Menggunakan Metode Waterfall, sistem

Pengelolaan ATK (Alat-alat Tulis Kantor) di  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pada saat ini masih dilaksanakan secara manual, dengan demikian masih

sering terjadinya kesalahan informasi. Dengan kesalahan-kesalahan

informasi tersebut, mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencanan
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pemakaian barang untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang.

Aplikasi ini hanya mengolah data persediaan barang saja, maka nantinya

diharapkan adanya hubungan yang terintegrasi antara aplikasi ini dengan

sistem pembelian barang dan penghitungan budgeting pengadaan barang

ATK, serta Dengan adanya peringatan stok barang minimum dapat

memudahkan Bagian Gudang dan Kabag. Logistik dalam memantau stok

barang alat tulis kantor (ATK).

3. Wiria Nugraha, Deny, Imat Rahmat Hidayat (2011), Aplikasi Sistem

Pengelolaan ATK (Alat Tulis Kantor) Akademi Angkatan Udara

Yogyakarta. Permasalahan pada penelitian ini adalah sering terjadinya

kesalahan informasi .Dengan kesalahan-kesalahan informasi tersebut,

mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan rencana pemakaian barang

untuk pengajuan anggaran tahun yang akan datang. Perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pengelolaan alat tulis

kantor agar keterlambatan pembuatan laporan dan penerimaan laporan

kepada bagian logistik tidak terlambat. Tujuan penelitian ini untuk

mengurangi atau bahkan menghilangkan keterlambatan pengiriman laporan

dan agar tidak mengganggu proses pendidikan yang berlangsung. Dalam

penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman microsoft visual basic 0.6

dan pengelolaan database menggunakan SQL Server 2000.

4. Aulia Rahman, Atep, Kiki Anirah (2017), Perancangan Sistem Informasi

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dengan Menggunakan Metode
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Economic Order Quantity. Dalam penelitian ini menggunakan Metode

Economic Order Quantity. Adapun permasalahan yang ada pada penelitian

ini adalah pencatatan persediaan ATK masih dicatat dalam dokumen

sehingga proses pencarian dan rekap data ATK menyita waktu yang lama,

belum menerapakannya sebuah metode untuk mengatasi terjadinya

kelebihan dan kekurangan pembelian ATK, dan Masih belum tersedianya

report yang dapat membantu pimpinan dalam mengotrol penggunaan ATK

karyawan. Dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman adobe

dreamweaver (PHP) dan pengelolaan database menggunakan MySQL.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan yang dilakukan belum pernah

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terutama pada PT ALP (Atosim

Lampung Raya), serta dapat dilihat perbedaannya yaitu :

1. Perancangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perancangan form

sistem informasi kebutuhan perusahaan menggunakan microsoft visio 2007.

2. Metode pengembangan sistem dan alat pengembangan sistem yang dipakai

yaitu waterfall dan flowchart, contex diagram, data flow diagram, entity

relationship diagram, relasi antar tabel serta metode pengujian sistem

menggunakan black box testing.

3. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman

Borland Delphi 7.0 dan database MySQL yog Enterprise.


