
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  PT Darmajaya Digital Solusi adalah perusahan yang bergerak dalam 

bidang penyediaan solusi teknologi informasi, fokus pada pengembangan produk 

dan solusi teknologi informasi pada wilayah pemerintahan, pendidikan, dan 

industri. Adapun salah satu bentuk produk pelayanan jasa yang dimiliki 

perusahaan ini adalah jasa pemasangan CCTV, jasa pemasangan instalsasi 

jaringan, jasa perakitan dan troubleshooting hardware (perangkat komputer CPU, 

motherboard) pada perusahaan.  

 Permasalahan yang dihadapi oleh PT Darmajaya Digital Solusi adalah 

sulitnya mengatur penjadwalan pelayanan jasa diatas disebabkan adanya kendala 

seperti pengisian data pemilihan tanggal yang dilakukan oleh konsumen, 

pencatatan jenis pekerjaan jasa yang dipesan oleh konsumen, penempatan unit 

kerja dalam melaksanakan pemesanan jasa pada konsumen, penulisan agenda 

penjadwalan jenis pekerjaan dan dalam melakukan pemeriksaan apakah data 

terkait waktu dan jenis pekerjaan sudah dimiliki oleh konsumen lainnya atau 

belum kendala-kendala tersebut dikarenakan kegiatan yang dilakukan saat ini 

masi dilakukan dengan cara ditulis melalui media kertas, sehingga mengakibatkan 

sulitnya pembuatan laporan penjadwalan. Selain itu pencatatan pada media kertas 

mengakibatkan lamanya proses pembuatan laporan penerimaan hasil pekerjaan 

setiap hari, bulan dan tahun. Hal-hal diatas jugalah yang mengakibatkan 

lambatnya proses pencarian data membutuhkan waktu yang lama dikarenakan 

harus memeriksa berkas secara satu – persatu dan lambatnya dalam proses 
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pencarian data berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Penjadwalan adalah suatu kegiatan perancangan berupa pengalokasian 

sumber daya baik mesin maupun tenaga kerja untuk menjalankan sekumpulan 

tugas sesuai prosesnya dalam jangka waktu tertentu (Vollman, 2008). 

Salah satu bentuk penyelesaian dalam mencari solusi terkait permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan adalah dibutuhkannya suatu sistem yang dapat 

mempermudah aktifitas bisnis dari PT Darmajaya Digital Solusi untuk dapat 

meningkatkan tingkat efektiftas bisnisnya dan mempermudah konsumen untuk 

melakukan pemesanan jasa untuk nantinya sistem yang akan diajukan mampu 

melakukan penyusunan penjadwalan secara otomatis dan tersimpan dalam 

database. E-Project merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengendalikan sumberdaya organisasi perusahaan untuk 

mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu dengan 

bantuan teknologi informasi (Santosa, 2003).  

Dalam hal ini manajemen penjadwalan proyek yang akan dilakukan adalah 

proyek pemesanan jasa yang akan dilakukan konsumen pada PT Darmajaya 

Digital Solusi. Dibuatkannya suatu usulan penggunaan teknologi informasi berupa 

Website dikarenakan Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, 

data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink) (Bunafit, 2004). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis 

mencoba untuk menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam 
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bentuk penulisan  

 

laporan Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Sistem 

Informasi E-Project (Studi Kasus PT Darmajaya Digital Solusi)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah  :   

a. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen dalam 

melakukan komunikasi pada perusahaan terkait proses pemesanan jasa 

menggunakan pengujian ISO 9126 ? 

b. Bagaimana mengolah data proyek pemesanan jasa pada PT Darmajaya 

Digital Solusi ? 

c. Bagaimanakah membuat suatu sistem informasi penjadwalan yang mampu 

membantu pekerjaan pihak PT Darmajaya Digital Solusi dalam melakukan 

pengolahan data penjadwalan pekerjaannya agar dapat memudahkan dalam 

memberikan penyampaian informasi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penerapan 

Sistem Informasi E-Project (Studi Kasus PT Darmajaya Digital Solusi) adalah 

untuk membuat merancang suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas 

yang berkaitan dengan penjadwalan proyek pada PT Darmajaya Digital Solusi 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Membantu proses pekerjaan dari admin umum dalam melakukan 

pengolahan data penjadwalan proyek pada PT Darmajaya Digital Solusi. 

b. Meningkatkan tingkat kepuasan dan efektifitas serta efisiensi dari para 

konsumen karena akan memudahkan akses pemesanan jasa agar tidak 

terjadi kerangkapan waktu dan tanggal dalam penyusunan penjadwalan 

proyek dan akan meningkatkan tingkat pelayanan bagi konsumen pada 

PT Darmajaya Digital Solusi 

 

1.5. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

a. Lokasi penelitian PT Darmajaya Digital Solusi. 

b. Hanya membahas dalam suatu perumusan pembuatan aplikasi yang dapat 

melakukan pengolahan data penjadwalan pemesanan jasa dan penyewaan 

pada perusahaan. 

c. Menggunakan bahasa pemprograman PHP. 

d. Menggunakan database MySQL 

e. Menggunakan metode perancangan berbasis objek. 

f. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 
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1.6.  Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian bagian admin umum yang bersangkutan mengenai data-data 

yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan 

dalam lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan 

sistem dalam penulisan laporan ini.  

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi E-Project (Studi Kasus PT Darmajaya 

Digital Solusi), sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai 

pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai 

penelitian dan melampirkan jurnal penjadwalan pemesanan jasa dan 

penyewaan. 


