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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Program pendistribusian beras sejahtera yang lebih dikenal dengan sebutan 

Rastra, sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan Kluser 1, 

termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara 

rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan 

kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. 

Program Rastra tergolong program nasional. Program ini melibatkan 

berbagai pihak baik vertikal maupun horizontal. Perusahaan Umum BULOG 

Divre Lampung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang 

bertugas untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan dan usaha lain, termasuk 

di dalam pendistribusian beras sejahtera atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Rastra. Berdasarkan intruksi presiden nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan 

Perberasan mengintruksikan Mentri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia 

berupaya melakukan peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan dan 

pengembang ekonomi pedesaan. Pemerintah secara khusus mengintruksikan 

kepada Perum Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi 

kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya 

mengutamakan pengadaan  beras dari gabah petani dalam negeri. 
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Perusahaan Umum Bulog Divre Lampung dalam mekanisme distribusi dan 

pembayaran harga tebus beras sejahtera pada Bulog Drive Lampung terdapat 

banyak proses pendataan baik menggunakan teknologi komputer yang 

menggunakan Microsoft Excel, maupun secara konvesional yang terkadang 

memenuhi masalah seperti memberikan informasi terkait penebusan beras sering 

terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya yang di ketahui oleh Pokmas atau 

disebut dengan Kelompok masyarakat yaitu lembaga masyarakat dan/atau 

kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah 

sebagai pelaksana distribusi rastra. Proses penyampaian data warga penerima 

manfaat yang dilakukan oleh Pokmas kepada Perum Bulog harus datang langsung 

ke perusahaan untuk menyerahkan data DPM. Sistem informasi yang dibutuhkan 

oleh Perum Bulog yang dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan 

pengelolaan data distribusi rastra dan menyampaikan informasi terkait 

pembayaran harga tebus beras secara cepat dan akurat. 

Web adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang 

berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio 

dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet (Abdulloh, 

2015). Manfaat diterapkan web untuk Perusahaan Umum Bulog Divre Lampung 

diharapkan sistem ini dapat mempermudah proses pendataan warga, seperti data 

penerima manfaat dan data pembayaran harga tebus beras. Manfaat bagi Pokmas 

dapat mempermudah proses penginputan data warga yang berhak menerima 

rastra. 
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Sarana yang digunakan untuk berbagai informasi mengenai data warga dan 

penyampaian informasi harga tebus rastra di perum Bulog yang efektif bagi 

karyawan dan Pokmas melalui website. Berkaitan dengan hal tersebut, Perum 

Bulog membutuhkan sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu perusahaan 

untuk mengatasi masalah yang disebutkan diatas, dimana aplikasi sistem tersebut 

dapat membantu dalam pendataan warga dan penyampaian informasi pembayaran 

harga tebus rastra. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditemukan 

pada Perusahaan Umum Bulog Divre Lampunh, maka penulis mengambil judul 

“Perancangan Sistem Informasi Distribusi Dan Pembayaran Harga Tebus 

Rastra Pada Perum Bulog Divre Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana merancang Sistem Informasi Distribusi Dan Pembayaran Harga Tebus 

Rastra berbasis Web? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Batasan masalah ini 

dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan yang di laksanakan 

dengan tujuan untuk memperkecil masalah yang ada pada bagaian pelayanan 

publik, penulis hanya membahas permasalahan penelitian yang hanya pada proses 

penganalisisan mekanisme distribusi dan informasi pembayaran harga tebus rastra 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah merancang dan membuat sebuah Sistem Informasi 

Distribusi Dan Pembayaran Harga Tebus Rastra berbasis Web pada Peusahaan 

Umum Bulog Divre Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membawa iklim positif dalam kinerja 

khususnya di Bulog Drive Lampung 

2. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan bahan penelitian tentang distribusi rastra 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, pengertian 

perancangan, sistem informasi, komponen sistem informasi, karakteristik sistem, 

pengertian program rastra, distribusi, harga tebus rastra, metode pengembangan 
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sistem, analisis PIECES, Bagan Alir Dokumen (BAD), diagram konteks, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), kardinalitas, 

pengertian MySQL,  AdobeDreamweaver CS5, pengertian Website dan kerangka 

pengujian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menyajikan kerangka penelitian, tahapan penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menyajikan hasil analisis sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan 

non fungsional, analisis sistem distribusi perum Bulog, desain sistem, dan 

rancangan interface sistem baru. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menyajikan implementasi distribusi dan harga tebus rastra, 

implementasi tampilan program, dan pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menyajikan simpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


