
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini computer merupakan perangkat yang sangat dibutuhkan untuk

melakukan pengolahan data dan menyajikan suatu informasi secara mudah, cepat,

akurat, dan Efesiensi waktu dengan informasi tersebut diharapkan dapat

mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data, sehingga dapat membantu

mempermudah dan memperlancar dalam pengelolaan data dan penyajian

informasi.

PT JASA PRIMA INDOKENCANA yang bergerak di bidang Pemeliharaan

Tabung LPG 12 kg dan 50 kg adalah fasilitas dan peralatan tempat pelaksanaan

pekerjaan retest, repaint, dan/atau repair tabung LPG 12 kg dan 50 kg yang

diadakan, disediakan, dan dibangun oleh Pihak Kedua yang telah mendapatkan

persetujuan dari Pertamina.

Sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan barang habis pakai di

PT JASA PRIMA INDOKENCANA masih belum efektif dan efesien karena

masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Akibatnya sering

terjadi kesalahan dalam proses pengolahan barang habis pakai di PT.

JASAPRIMA INDOKENCANA tidak hanya itu saja masih kerap terjadinya

redudansi data, data hilang, data rusak, yang dikarenakan proses penyimpanan

data yang tidak terkomputerisasi yang di maksud dalam hal ini adalah database.

Proses pencarian data pun memakan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan

kurang efisiensinya kegiatan pengolahan data.
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Berdasarkan uraian diatas untuk mempermudah pihak-pihak dalam

pelayanan informasi secara efektif dan efisien serta memperkecil kesalahan yang

mungkin saja terjadi dalam pembuatan laporan pencatatan pengolahan barang

habis pakai di PT JASA PRIMA INDOKENCANA. Maka penulis membangun

sebuah sistem pengolahan barang habis pakai untuk mempermudah pencatatan

pemeliharaan tabung 12 kg dan 50 kg menggunakan pemrograman desktop

dengan hal tersebut dalam penulisanTugas Akhir ini penulis mengambil judul“

Sistem Pengolahan Barang Habis Pakai pada PT JASA PRIMA

INDOKENCANA ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam Pemeliharaan

Tabung LPG 12 kg dan 50 kg adalah sebagai berikut :

Bagaimana merancang sistem pencatatan agar menjadi terkomputerisasi dan

yang dimaksud dalam hal ini adalah menggunakan database.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

membatasi permasalahan hanya pada proses sistem pemeliharaan tabung LPG 12

kg dan 50 kg.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat

sistem pemeliharaan tabung LPG 12 kg dan 50 kg.
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Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi, menambah

pengetahuan maupun wawasan baru tentang rancang bangun sistem

pengolahan barang habis pakai di PT Jasa Prima Indokencana.

2. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta

referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi  yang akan melakukan penelitian

yang ada kaitannya dengan pengolahan barang habis pakai di PT Jasa

Prima Indokencana.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi

dan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sebagai

bahan penyusunan laporan tugas akhir pada PT JASA PRIMA INDOKENCANA,

dalam penelitian ini metode-medode yang digunakan sebagai berikut :

1. Dokumentasi (documentation)

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk

mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen pada koperasi, buku

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai sumber informasi

untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang diharapkan. Metode ini

digunakan untuk memperoleh data yang berupa struktur organisasi PT

JASA PRIMA INDOKENCANA.
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2. Pengamatan (Observasion)

Metode observation adalah suatu metode yang pengamatannya langsung

kepada obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini diadakan pengamatan secara

langsung kinerja dari pemeliharaan tabung LPG 12 kg dan 50 kg dengan

tujuan memperoleh gambaran tentang rancang bangun sistem pemeliharaan

tabung LPG 12 kg dan 50 kg oleh PT JASA PRIMA INDOKENCANA.

3. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada

karyawan-karyawati maupun pimpinan PT JASA PRIMA

INDOKENCANA untuk mendapatkan informasi yang diharapkan terutama

yang berkaitan tentang judul laporan ini.

4. Tinjauan Pustaka (Library Research)

Metode Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi

melalui buku-buku atau literature maupun situs-situs internet yang berkaitan

dan mendukung dalam judul tugas akhir ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas

akhir terdiri dari 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan

Sistematika Penulisan.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci,

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau

permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum PT JASA PRIMA

INDOKENCANA, seperti sejarah berdirinya PT JASA PRIMA

INDOKENCANA, visi dan misi, struktur organisasi, penjelasan serta data yang

diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan

kegiatan penelitian dan penguraian tentang analisis terhadap masalah yang

terdapat dikasus yang sedang diteliti meliputi analisis terhadap masalah sistem

yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem

yang diusulkan analisis kelayakan sistem yang dibutuhkan. Perancangan sistem

berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat

rancangan sistem yang berbasis terstruktur.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian mengenai Rancang Sistem Pengolahan

Barang Habis Pakai di PT JASA PRIMA INDOKENCANA, menjelaskan

implementasi dari modul dan kelas (relasinya) serta memaparkan hasil-hasil dari

tahapan penelitian, tahap analisa, desain, hasil dan implementasinya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi Simpulan dan Saran tentang ringkasan pembahasan pada Bab IV

saran-saran yang bersifat membangun  yang dibuat secara singkat.



6

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


