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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem 

informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara 

cepat, relevan dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi 

khususnya di bidang komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan 

teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah 

penggabungan sistem informasi yang saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya 

batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet. Penggunaan 

teknologi dalam setiap proses bisnis perusahaan baik proses internal maupun 

eksternal berperan besar dalam memberikan kemajuan bagi perusahaan. 

Dalam perusahaan pengolah hasil laut, informasi mengenai harga dan 

persediaan barang menjadi nilai utama dalam pemasarannya, terutama untuk para 

supplier yang menjadi salah satu faktor penunjang lancarnya proses bisnis suatu 

perusahaan. Semakin banyak yang menjadi supplier, maka sutau perusahaan akan 

semakin maju dalam hal persediaan barangnya. Oleh karena itu, harus ditunjang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

PT. Bumi Menara Internusa Lampung adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan hasil laut. Perusahaan ini memiliki beberapa 

kegiatan dalam proses bisnisnya diantaranya penerimaan bahan baku dari 

supplier, proses produksi hingga pemasarannya. Dalam kegiatan penerimaan 

bahan baku dari supplier, perusahaan ini masih menggunakan cara konvensional 
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dimana para calon supplier harus mencari informasi mengenai harga hasil laut 

dengan datang langsung ke perusahaan dan setelah mengetahui harga kemudian 

calon supplier harus membawa sampel untuk di cek kesusaian hasil lautnya 

berdasarkan ketentuan perusahaan tersebut. Jika hasil laut memenuhi kriteria 

maka calon supplier dapat mendaftar menjadi supplier pada PT. Bumi Menara 

Internusa Lampung, tetapi jika tidak sesuai maka hasil laut tidak diterima. Hal ini 

menjadi salah satu kendala bagi supplier untuk mengetahui informasi harga dan 

kriteria hasil laut seperti apa yang ditentukan oleh perusahaan. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dibangun sebuah sistem 

pendataan supplier berbasis web yang dapat mempermudah para calon supplier 

dalam mendapatkan informasi harga hasil laut dan kriteria hasil laut yang 

ditentukan perusahaan dan calon supplier dapat langsung mendaftar menjadi 

supplier jika hasil laut memenuhi kriteria melalui sistem yang dapat diakses dari 

mana saja, sehingga jangkauan supplier perusahaan semakin luas dan semakin 

banyak. Selain itu dapat mempermudah admin dalam mengelola data supplier 

hasil laut yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi 

yang maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem pendataan supplier berbasis web yang dapat 

mempermudah dalam mendapatkan informasi harga dan kriteria hasil laut? 
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2. Bagaimana membangun sistem pendataan supplier berbasis web PT. Bumi 

Menara Internusa Lampung ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu sistem ini hanya membahas 

mengenai proses penginformasian harga dan penerimaan bahan baku dari supplier 

hingga pengiriman barang ke perusahaan, tidak membahas mengenai pemasaran 

dan kegiatan produksi pada PT. Bumi Menara Internusa Lampung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu : 

1. Merancang perangkat lunak yang dapat mempermudah calon suppllier 

dalam mendapatkan informasi mengenai hasil dan kriteria hasil laut. 

2. Membangun perangkat lunak yang terintergrasi dengan database dan dapat 

mempermudah dalam melakukan proses supply hasil laut pada PT. Bumi 

Menara Internusa Lampung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Organisasi  

Membantu dalam kegiatan penerimaan bahan baku dari supplier dan 

pendataan supplier. 
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2. Bagi Peneliti  

 Mampu merancang dan mendesign suatu sistem pendataan supplier 

berbasis Web. 

3. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b. Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh  mahasiswa. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 

1. Sistem ini memiliki maintenance dalam pendataan supplier pada PT. Bumi 

Menara Internusa Lampung. 

2. Sistem yang diusulkan ini membahas mengenai proses pendataan supplir 

yang dilakukan oleh admin. 

3. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan 

waterfall dan dengan pendekatan Object Oriented Programming (OOP) 

yaitu UML (Unified Modeling Language). 

4. Sistem ini yang diusulkan dibangun menggunakan aplikasi Dreamweaver 

dan MySQL sebagai database. 

5. Sistem menggunakan Web Responsif. 

6. Pembuatan sistem ini sampai tahap laporan pendataan supplier. 


