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1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini penggunaan teknologi semakin berkembang pesat 

terutama penggunaan teknologi informasi berbasis  komputer. Informasi sangat 

menunjang kegiatan didalam dunia bisnis dan industri. Informasi merupakan 

bagian yang penting dan berharga. Informasi yang tepat waktu dan akurat yang 

akan membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan organisasi dan 

usaha yang akan dilakukan. Adanya informasi sehingga dapat mendukung 

kegiatan operasional dan manajerial organisasi. 

PT Bukit Asam merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di 

bidang produksi dan penjualan briket yang melayani penjualan lokal seperti 

daerah lampung yaitu, rumah makan, agen-agen, dan lain-lain, serta diluar 

lampung. Penjualan rata-rata yang diperoleh perusahaan perharinya kurang lebih 

50 Ton briket, namun terkadang perusahaan tidak setiap harinya. Pengolahan data 

produksi briket sudah menggunakan aplikasi secara terkomputerisasi yaitu 

menggunakan Microsoft office excel tetapi sering terjadi kesalahan dalam 

penginputan data produksi briket, seharusnya diinput pada bulan Maret tetapi 

penginputan dilakukan pada bulan April hal ini mengakibatkan informasi data 

tidak sesuai, tidak adanya informasi jika terjadi kesamaan data produksi briket 

yaitu data sama pada bulan Maret dan diinputkan ulang pada bulan Maret tidak 

ada pemberitahuan bahwa penginputan telah dilakukan sehingga data menumpuk, 

dan belum adanya keamanan data yaitu login admin dapat mengakibatkan 

karyawan memanipulasian data dan kecurangan yang akan merugikan perusahaan, 

penyimpanan datanya masih disimpan dalam bentuk pengarsipan dokumen 

sehingga mudah hilang dan rusak dikarnakan komputer eror atau kecerobohan 

karyawan sehingga terjadi penghapusan data produksi, serta belum adanya grafik 
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produksi briket perperiode sehingga perusahaan tidak dapat langsung mengetahui 

hasil produksi setiap tahunnya naik atau turun. 

Alternatif untuk memperkecil kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data 

produksi maka akan dibuat sistem pengolahan data produksi briket dengan 

aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai database, diharapkan dapat 

mempermudah dalam pengolahan data laporan secara cepat, tepat, dan aman serta 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga peneliti 

memilih judul ”Analisis Dan Perancangan Sistem Pengolahan Data Produksi 

Briket Berbasis Client Server (Study Kasus : PT Bukit Asam (Persero) 

Lampung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana menganalisis sistem pengolahan data produksi briket pada  

PT Bukit Asam (Persero) Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem pengolahan data produksi briket berbasis 

client server pada PT Bukit Asam (Persero) Lampung? 

3. Bagaimana mengatasi kesalahan penginputan setiap bulannya ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas :  

1. Sistem ini dibatasi hanya pada sistem pengolahan data produksi briket 

yaitu pengolahan bahan baku dan bahan pembantu, pengolahan data hasil 

produksi dan grafik hasil produksi yang berbasis client server pada  

PT Bukit Asam (Persero) Lampung. 

2. Metode analisis yang digunakan adalah PIECES. 

3. Metode pengembangan sistem adalah waterfall, metode perancangan 

sistem menggunakan UML. 

4. Menggunakan aplikasi Borland Dephi dan MySQL sebagai databse. 
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1.5  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk  menganalisis  sistem pengolahan data produksi briket berbasis 

client server pada PT Bukit Asam (Persero) Lampung. 

2. Untuk merancang sistem pengolahan data produksi briket berbasis client 

server pada PT Bukit Asam (Persero) Lampung. 

3. Untuk mengatasi penginputan data setiap bulannya 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas bagi penulis dalam menilai dan menganalisis sistem 

produksi briket. 

2. Bagi Akademik diharapkan dapat mengetahui prinsip dasar produksi yang 

meliputi alur kegiatan, mulai dari perencanaan, proses, pengadaan dan 

pengawasan atau pengendalian proses perencanaan serta ketepatan waktu 

penerimaan. 

3. Bagi PT Bukit Asam (Persero) Lampung dapat dijadikan bahan masukan 

dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi PT Bukit Asam 

(Persero) Lampung, khususnya mengenai sistem informasi produksi briket. 

 

 

 

 


