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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif 

bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta 

sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah 

menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah 

dihasilkan dalam dekade terakhir ini.  

Perusahaan besar banyak memanfaatkan teknologi untuk alasan efisiensi 

dan peningkatan produktivitas dari pada harus mempekerjakan tenaga kerja 

manusia yang memakan banyak anggaran untuk menggaji mereka. Teknologi juga 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan berlipat ganda. 

Teknologi juga berdampak pada evolusi dalam dunia bisnis yang dapat 

mempengaruhi bagaimana cara merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi 

aktivitas bisnis yang ada atau pendek kata melakukan pengawasan terhadap 

aktivitas yang kita kerjakan, baik dalam bentuk proyek maupun operasional 

sehari-hari. Untuk menyelaraskan teknologi informasi yang digunakan pada dunia 

bisnis dengan perkembangan dunia bisnis, selama bertahun-tahun pengembangan 

di bidang teknologi informasi mencoba mengembangkan perangkat lunak yang 

fleksibel dan responsive terhadap perubahan kebutuhan bisnis.  
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Mulai dari proyek fisik seperti pembangunan jembatan, pembangunan 

jalan, pembangunan gedung, perkantoran membutuhkan penanganan secara 

khusus sehingga manajemen proyek menjadi cabang pengetahuan perencanaan, 

pengawasan dan evaluasi aktivitas dalam kurun waktu, biaya dan ruang lingkup 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

PT Alam Jaya Berdikari (AJB) merupakan perusahaan swasta berskala 

nasional yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang di bidang jasa 

konstruksi. Perusahaan telah melakukan kegiatan bisnisnya sejak didirikan pada 

tahun 1999 sebagai CV Alam Jaya (menjadi "Persero” pada tahun 2017). 

Perusahaan didirikan di Kota Bandar Lampung pada tanggal  3 Februari 2007. 

Pada saat ini AJB berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

penerapan manajemen teknologi dan melakukan restrukturisasi perusahaan secara 

menyeluruh, dimulai dari logo perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, 

SDM, sistem Informasi, sampai dengan manajemen risiko di dalam konstruksi. 

Komitmen perusahaan tersebut dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan secara nyata dengan menghasilkan karya konstruksi yang 

berkualitas dan tepat waktu. 

AJB merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi dan 

pengadaan barang. Memiliki berbagai bidang kontruksi seperti jalan, 

pembangunan bangunan bertingkat, irigasi dan pengadaan peralatan. Pekerjaan 

yang dilaksanakan AJB bersumber dari lelang online yang dilaksanakan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota maupun provinsi dan bersumber dari pekerjaan 

penunjukan langsung. 
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PT Alam Jaya Berdikari (AJB) telah lebih dari 20 tahun berperan aktif 

dalam pembangunan wilayah Provinsi Lampung. Banyak pengalaman dan proses 

pembelajaran yang telah dilewati dari tahun ke tahun yang membawa perusahaan 

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana strategis perusahaan. 

Kepercayaan yang diberikan dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, maupun 

perorangan) telah menciptakan berbagai karya konstruksi besar yang tersebar di 

berbagai sektor konstruksi bangunan gedung dan sipil (gedung perkantoran, jalan, 

jembatan, universitas, perumahan, dan lain sebagainya). 

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi untuk 

mencapai tujuan perusahaan agar dapat tercapai. maka dalam memantau 

perkembangan proyek harus dapat di laksanakan dengan baik. Perusahaan yang 

aktif dalam melaksanakan proyek sering kali menghadapi berbagai masalah dalam 

mengelola proyek-proyeknya. Masalah yang sering dialami pertama yaitu lokasi 

proyek yang relatif jauh sehingga mengalami keterlambatan informasi. Masalah 

yang kedua manajer proyek harus turun ke lapangan untuk mengetahui informasi 

yang disampaikan pelaksana apakah benar terkadang pelaksana menyampaikan 

bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sampai pada tahap progress yang 

diharapkan ternayata belum akan tetapi manajer proyek sering tidak sempat untuk 

turun langsung melihat kondisi lapangan karna banyaknya kegiatan yang harus 

diurus sehingga sulit dalam pengambilan keputusan. Permasalahan berikutnya 

kegiatan pendokumentasian yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sering terjadi 

penumpukan gambar karena proyek yang sangat banyak terkadang pimpinan 

sering keliru proyek mana saja yang telah dikerjakan karna laporan yang dikirim 

diterima melalui media whatsapp terlebih lagi tidak sembarangan orang yang bisa 
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mengirimkan foto proyek ke pimpinan karna urusan keamanan. Dari 

permasalahan berikut mengakibatkan penyelesaian proyek menjadi lambat (tidak 

sesuai antara waktu rencana kerja dengan waktu pelaksanaan pengerjaan proyek).  

Berdasarkan masalah diatas, penulis merancang dan membangun sebuah 

sistem untuk melaporkan perkembangan proyek yang sedang dikerjakan atau 

secara kontiyu dapat dilihat perkembangannya dalam format bentuk tabel, grafik, 

dan format foto dokumentasi proyek yang tersistem. sehingga penulis mengangkat 

judul “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek 

Berbasis Web (Studi Kasus : PT Alam Jaya Berdikari)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menganalisis Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis 

Web Pada PT Alam Jaya Berdikari? 

2. Bagaimana membangun Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis 

Web Pada PT Alam Jaya Berdikari? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Sistem Informasi Pengawasan Proyek guna membangun 

sebuah sistem aplikasi untuk proses pelaporan perkembangan proyek  

2. Membangun Sistem Informasi Pengawasan Proyek agar dapat membantu 

mengatasi permasalahan yang ada pada PT Alam Jaya Berdikari. 
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1.4. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas diantaranya yaitu? 

1. Objek penelitian dilakukan pada PT Alam Jaya Berdikari. 

2. Penelitian ini hanya membahas Analisis Dan Perancangan Sistem 

Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web terkait dengan laporan 

perkembangan proyek dilapangan. 

3. Sistem Informasi Pengawasan Proyek ini hanya menentukan hasil dari 

perkembangan proyek yang sedang berjalan. 

4. Sistem Informasi Pengawasan Proyek ini hanya menampilkan grafik dan 

gambar atau foto proyek dari tiap pekerjaan. 

5. Aplikasi sistem Informasi pengawasan proyek ini dapat dikelola oleh 

Pelaksana Kegiatan, Admin dan Pimpinan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan rancangan dan membangun sistem Informasi pengawasan 

proyek berbasis web secara terkomputerisasi guna mempermudah 

pengguna sistem dalam mengelola proses pelaporan untuk mengetahui 

perkembangan proyek yang sedang dikerjakan. 

2. Setelah menggunakan sistem dari hasil penelitian, diharapkan pada saat 

mengelola data dapat dilakukan secara baik, tepat, cepat dan akurat. 

3. Mengurangi tugas manajer proyek dalam memonitoring langsung. 
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4. Mengurangi pencetakan laporan secara berulang karena manajer bisa 

melihat progress pekerjaan dimanapun ia berada. 

5. Memberikan Informasi yang cepat mengenai perkembangan proyek yang 

sedang berjalan berupa laporan progress pekerjaan, grafik dan gambar. 

6. Menyediakan Informasi foto proyek yang lebih tertata dalam format 

laporan dokumentasi. 

7. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menganalisis suatu permasalahan yang 

ada sehingga peneliti dapat merancang dan membangun suatu sistem 

Informasi pengawasan proyek berbasis web yang lebih baik dalam 

pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan perkembangan 

proyek yang sedang dikerjakan. 

 

 


