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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam suatu perusahaan banyak faktor yang perlu mendapat perhatian dan 

dukungan yang cepat dari pengelolaannya dalam upaya mencapai tujuan 

operasional secara optimal.  Pada saat ini komputer merupakan salah satu 

alternatif utama untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan, baik 

perusahaan besar, menengah, maupun kecil. Komputer berfungsi sebagai alat  

bantu dalam menyelesaikan masalah, baik untuk keperluan administrasi, 

perhitungan yang rumit, arsip, pembuatan sistem informasi, pengambilan 

keputusan, dan lain-lain. Oleh sebab itu pada era globalisasi ini, komputer 

merupakan pendukung yang handal dalam kemajuan suatu usaha. Salah satunya 

adalah dalam bidang produksi (Agustinus, 2012). 

Produksi adalah bidang yang terus berkembang selaras dengan 

perkembangan teknologi, di mana produksi memiliki suatu jalinan hubungan 

timbal-balik (dua arah) yang sangat erat dengan teknologi. Produksi dan teknologi 

saling membutuhkan. Kebutuhan produksi untuk beroperasi dengan biaya yang 

lebih rendah, meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan menciptakan produk 

baru telah menjadi kekuatan yang mendorong teknologi untuk melakukan 

berbagai terobosan dan penemuan baru. Produksi dalam sebuah organisasi pabrik 

merupakan inti yang paling dalam, spesifik serta berbeda dengan bidang 

fungsional lain seperti keuangan, personalia, dan lain-lain. Sistem produksi 

merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. 
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Dalam sistem produksi modern terjadi suatu proses transformasi nilai tambah 

yang mengubah input menjadi output yang dapat dijual dengan harga kompetitif 

di pasar (Santoso 2005). 

PT Segar Sari Husada merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

produksi dan penjualan Natadecoco. Dalam pengolahan data laporan produksi 

masih dilakukan secara manual yaitu dilakukan pengawasan dan pengecekan yang 

ditulis didalam lembar laporan harian sehingga sering terjadi kesalahan dalam 

pencatatan, tidak adanya informasi jika terjadi kesamaan data produksi, dan belum 

adanya keamanan data yaitu login admin sehingga dapat mengakibatkan karyawan 

memanipulasian data dan kecurangan yang akan merugikan perusahaan, untuk 

penyimpanan data masih disimpan dalam bentuk pengarsipan dokumen sehingga 

mudah hilang dan rusak, serta belum adanya grafik produksi perperiode sehingga 

perusahaan tidak dapat langsung mengetahui hasil produksi setiap tahunnya naik 

atau turun. 

Alternatif dalam mengatasi kesalahan yang terjadi dalam pengolahan data 

laporan produksi maka akan dibuat sistem pengolahan data laporan produksi 

secara online, diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan data laporan 

produksi dan laporan secara cepat, tepat, dan aman serta menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga peneliti memilih judul ”Aplikasi 

Laporan Produksi Kelapa Berbasis Web ( Studi Kasus : PT Sari Segar 

Husada)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang sistem laporan produksi pada PT Sari Segar 

Husada? 

2. Bagaimana mengimplementasi sistem laporan produksi pada PT Sari Segar 

Husada berbasis web? 

3. Bagaimana mengetahui hasil pengujian sistem laporan produksi pada  

PT Sari Segar Husada? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

membatasi permasalahan yang ada hanya dengan membahas :  

1. Data input terdiri dari pengolahan bahan baku dan bahan pembantu, 

pengolahan data hasil produksi  

2. Proses laporan terdiri dari laporan hasil produksi dan laporan pemakaian 

bahan baku 

 

1.4      Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk  merancang sistem laporan produksi pada PT Sari Segar Husada. 

2. Untuk mengimplementasikan sistem laporan produksi pada PT Sari Segar 

Husada berbasis Web.  
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3. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem laporan produksi pada PT Sari 

Segar Husada. 

1.5      Manfaat Penelitian 

1. Penerapan sistem dilakukan dengen mengembangkan sistem produksi 

kelapa dengan aplikasi secara online 

2. Bagi ilmu pengetahuan, menambah dan menyumbangkan pemikiran 

mengenai penerapan sistem produksi. 

3. Dapat menerapkan sistem berbasis online sehingga membantu dalam 

memberikan hasil keputusan secara tepat dan tepat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dibwah ini adalah susunan sistematika penulisan laporan yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang sistem laporan produksi, prototype, 

UML, Dreamwever, dan MySQL. Materi yang diambil dapat merupakan 

pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun sendiri 

oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah 

penentuan tenaga kerja, Metodologi penelitian, Prototype, flowchart 

sistem yang berjalan, dan jadwal penelitian. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, 

dan form rancangan sistem . 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


