
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1.  Latar Belakang   

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang pesat dan 

mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, salah satu media informasi tersebut 

adalah berupa sistem aplikasi. Sistem Aplikasi merupakan media informasi yang 

sangat mudah untuk membantu beberapa proses dalam melakukan bisnis melaui 

komputer. Dengan demikian membuka peluang untuk perusahaan melakukan 

pengembangan pelayan, bisnis, relasi dan sebagai sarana untuk membantu proses 

manajemen operasional. Faktor persaingan dalam meraih customer khususnya 

dalam perusahaan penyedia layanan transportasi juga semakin ketat, beberapa 

perusahaan penyedia layanan transportasi telah memanfaatkan internet sebagi 

media untuk memperkenalkan dan meningkatkan pelayanan kepada customer 

(Susanto, 2013) 

CV Gema Perkasa Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

percetakan, percetakan yang di lakukan fokus pada media kertas sebagai bahan 

bakunya, perusahaan ini melayani percetakan mulai dari pembuatan kalender, 

undangan, brosur, banner, dan media kertas lainya, pengguna jasa CV Gema  

Perkasa Abadi antara lain Bank, Hotel, dinas pemerintahan, lembaga pendidikan, 

pengusaha percetakan kecil maupun perseorangan.  

Proses pemesanan bahan percetakan dilakukan dengan membeli bahan dari 

suplier, bahan yang dibeli untuk percetakan teridi dari bahan pembuatan banner, 

undangan, kaos partai, kalender, kartu nama dan lainnya untuk menghasilkan 

sebuah cetakan yang di minta pelanggan, ada beberapa tahap, dimulai dari 
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pembuatan disain, persetujuan disain, penentuan bahan baku, penghitungan 

potongan kertas, jumlah bahan baku, pemilihan penggunaan mesin,  finishing (poli, 

embos, doff, laminating, reel, lipat, mata ayam dan lain-lain), biaya oprasional pada 

tiap tahapan berbeda dan tahapan ini membuat biaya akhir dari cetakan tidak tetap, 

belum lagi harga bahan baku yang tidak stabil, untuk melakukan transaksi, admin  

melakukan perhitungan di tiap-tiap tahapan, dan perhitungan ini menentukan biaya 

akhir yang akan diterima oleh konsumen.   

Sedangkan untuk transaksi percetakan setiap harinya ada kurang lebih 10-20 

pelanggan melakukan pemesanan, belum lagi dengan banyak nya konsumen pada 

bulan-bulan tertentu, saat ini penghitungan biaya oprasional percetakan pada CV. 

Gema Perkasa Abadi, masih dilakukan secara manual, ini membuat pelayanannya 

kurang efisien karena waktu untuk mendapatkan perhitungan biaya oprasional yang 

dilakukan secara manual membutuhkan waktu rata-rata 15 menit untuk setiap 

pelanggan, dengan  dibangunnya sistem untuk melakukan perhitungan biaya 

oprasional, maka diharapakan dapat membantu mempercepat dalam mendapatkan 

harga akhir cetak.  

 Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka 

penulis akan mengambil judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 

Operasional Study Kasus: Percetakan Gema Bandar Lampung”.  

1.2.  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan 

masalah yaitu:  

1.  Bagaimana sistem informasi manajemen operasional pada percetakaan Gema 

Bandar Lampung?  
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2.  Bagaimana perancangan sistem informasi manajemen operasional pada  

percetakaan Gema Bandar Lampung?   

1.3.  Batasan Masalah  

1.  Penginputan bahan baku pembelian dari suplier, data pelanggan, dan data 

suplier.  

2.  Sistem manajemen operasional memproses data-data percetakan, data 

pembelian bahan operasional, serta data pembelian bahan operasional. 

3.  Outputan berupa laporan pembelian bahan, laporan percetakan bahan 

operasional 

1.4.  Tujuan Penelitian   

 Adapun tujuan dari penelitian adalah:  

1.  Sistem informasi manajemen operasional berbasis desktop agar dapat 

membantu perekapan dan pencatatan operasional pada percetakaan Gema 

Bandar Lampung   

2.  Perancangan sistem informasi manajemen operasional dilakukan dengan 

menggambil kebutuhan yang ada dan menggembangkan sistem yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat membantu dalam proses 

memanajemen operasional pada percetakaan Gema Bandar Lampung.  

1.5.  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  

1.  Sistem informasi manajemen operasional memudahkan dalam melakukan 

pencatatan biaya operasional pada perusahaan sehingga pencatatan biaya 

operasional dapat tersimpan kedalam database yang terpusat.  
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2.  Memudahkan dalam pembuatan laporan biaya operasional sehingga untuk 

laporan akhir bulan cukup dicetak menggunakan sistem, dan 

memudahkanuntuk pimpinan dalam melakukan pemantauan biaya operasional 

pada percetakaan Gema Bandar Lampung  

1.6.  Sistematika Penulisan  

Gambaran umum secara singkat laporan ini, maka sistem penyusunan laporan 

ini adalah sebagai berikut :  

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II    LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang teori-teori berdasarkan studi pengamatan, 

wawancara dan tinjauan pustaka, teori-teori yang ditulis menjelaskan 

pokok-pokok masalah yang akan dikaji dan penjelasan tentang 

penghitungan biaya oprasional bahan baku pada CV. Gema Perkasa 

Abadi  

BAB III  METODE PENELITIAN   

Bab ini memberikan atau memaparkan metode penelitian pada penelitian 

ini, dan dilakukan untuk mengatur penelitian agar tidak melenceng jauh 

tujuan penelitian.  

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN   

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan, mengenai perancangan secara konseptual dan fungsional 
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diantaranya usecase diagram, activity diagram, class diagram serta 

perancangan interface.  

BAB V   IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bab yang membahas mengenai implementasi dan 

pembahasan hasil penelitian dan hasil dari pengembangan sistem 

manajemen operasional pada percetakan CV Gema Perkasa Abadi.  

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran yang 

bersifat membangun bagi perusahaan dan penulis   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


