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1.1 Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Penggunaan

teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal

yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus

diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia sebagai pengguna teknologi yang harus mampu memanfaatkan

teknologi yang ada saat saat ini, maupun perkembangan teknologi tersebut

selanjutnya. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib

untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak

tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan, teknologi dan pendidikan mampu

berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi

yang lama. (Hendra Agusvianto 2017).

Perkembangan teknologi menyebabkan  adanya keterkaitan antara teknologi

yang satu dengan lainnya, seperti teknologi informasi dan teknologi kendali yang

berbasis web melalui jaringan internet. (Kharisma, 2016).

Penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya telah di atur dalam Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014

tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk

sector pertanian tahun anggaran 2015. Selain itu, kios binaan atau pengecer resmi

juga mendapatkan surat dari PT Petrosida Gresik berkaitan masalah proses

penyaluran pupuk yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dokumen yang harus
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disiapkan untuk mempelancar alur distribusi pupuk dari produsen adalah RDKK,

dimana RDKK yang diminta harus sudah divalidasi oleh  departemen pertanian

setempat. Setelah prasyarat tersebut dipenuhi barulah kios yang ditunjuk dapat

menebus pupuk yang telah di tetapkan berkaitan syarat minimal jumlah penebusan.

RDKK merupakan dokumen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan

jumlah pupuk yang disalurkan mulai dari PT Petrokimia Gresik hingga sampai ke

Petani. ( Sriwinarti, Faesal, 2016)

CV Srikandi Makmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor

pupuk bersubsidi dan non subsidi dari PT Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik,

dimana salah satu distributor yang berkembang di lampung yang berkomitmen atas

pemasaran produk dari   PT Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik. CV Srikandi

Makmur berdiri sejak 4 Agustus 2010 berawal dari kantor yang sederhana yang

terletak di Jln. Cik Ditiro Blok B No.8 Beringin Raya, Kemiling, Bandar lampung

yang di rintis oleh ibu Safrini Fahmi. Seiring dengan perkembangan perusahaan

pada tahun 2011 kantor CV Srikandi Makmur berpindah tempat yang beralamatkan

di Jln. Arif Rahman Hakim Food City No.6 Way Halim, Bandar Lampung. Yang

memiliki jumlah kios mencapai 39 kios yang masing-masing kabupaten terdiri dari

kabupaten Pringsewu 21 kios dan Tulang Bawang 18 kios.

Dengan adanya kios-kios yang berada di kabupaten Pringsewu dan tulang

Bawang perusahaan ini bervisi misi agar bisa lebih memperluas pemasaran produk

di area lampung hingga kepedalaman dan menjadikan salah satu distributor yang

dipercaya oleh konsumen dan kios-kios perusahan, Adapun produk-produk yang

dipasarkan oleh CV Srikandi Makmur adalah ZA, Phonska, Urea,SP-36, KCL, dan

Petroganik.
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Pada proses pendistribusian pupuk pada CV Srikandi Makmur

membutuhkkan banyak langkah dalam penyelesaiannya, yaitu berdasarkan RDKK

(Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani) Alokasi lahan, DO, Stok barang

pada gudang, serta pengecekan satu persatu penebusan kios-kios CV Srikandi

Makmur yang berjumlah 39 kios, dengan data masing-masing kios, Hal tersebut

mengakibatkan membutuhkan proses yang cukup lama dalam penyelesaiaan

pendistribusian pupuk, Wilayah pendistribusian CV Srikandi Makmur menyangkut

wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pringsewu, Pada prosesnya

pendistribusian pupuk harus dilakukan berdasarkan RDKK pada daerah masing-

masing, berapa banyak alokasi lahan pada masing-masing daerah, dan nomor DO

(delivery order) penebusan, berapa banyak stok barang pada gudang dan berapa

banyak kios yang melakukan penebusan dalam kurun waktu tertentu, data-data

tersebut tersimpan pada folder masing-masing, yang mengakibatkan membuthkan

waktu lama dan kesalahan penginputan data dalam proses  pendistribusiaan pupuk.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat

judul “Perancangan Aplikasi Web pencatatan distributor pupuk” study kasus

CV Srikandi makmur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana merancang Aplikasi untuk pendistribusian pupuk pada

CV Srikandi Makmur ?
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2. Bagaimana merancang Aplikasi yang dapat menghubungkan kios dengan

Perusahaan secara langsung?

3. Bagaimana merancang Aplikasi yang memudahkan pemesanan pupuk agar

tidak lagi manual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Merancang Aplikasi pendistribusian pupuk pada CV Srikandi Makmur

2. Menerapkan Perencangan Aplikasi  pada CV Srikandi Makmur yang dapat

menghubungkan kios dengan perusahaan secara langsung

3. Menerapkan perancangan Aplikasi pemesanan pupuk

1.4 Batasan masalah

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan laporan

proposal ini agar tidak menyimpang dari obyek pembahasaan yang diinginkan

1. Pembahasaan ini hanya menyangkut pendistribusian pupuk bersubsidi

2. Pembahasaan ini hanya membahas mengenai penyaluran pupuk dari

distributor ke kios resmi perusahaan.

3. Wilayah pendistribusian pupuk subsidi CV Srikandi Makmur meliputi

kabupaten tulang bawang dan kabupaten pringsewu.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai beikut :

1. Bagi Penulis, penelitian ini menambah pengetahuan penulis mengenai

proses pendistribusian pupuk bersubsidi pada  proses bisnis yang berjalan,

serta penulis membantu memberi solusi dari permaslahan-permasalahan

yang terdapat pada CV Srikandi Makmur.

2. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan

Perencangan Aplikasi berbasis Web terutama dalam bidang pendistribusian

pupuk subsidi.

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapakan dapat membantu memudahkan

proses pendistribusian pupuk pada perusahaan, dan membantu perhitungan

penyaluran pupuk dari distributor kekios, dan kios ke distributor.


