
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Suatu distributor tidak akan dapat berjalan tanpa adanya faktor-faktor 

pendukung yang dapat menjalankan kegiatan distribusi, salah satunya ialah faktor 

sumber daya manusia (SDM). Faktor SDM memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses distribusi karena manusia lah yang berperan aktif dalam 

merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan setiap aktivitas. Oleh 

karenanya, faktor SDM perlu dikendalikan dengan baik agar produktivitas kerja 

dapat meningkat (Sonny, 2012). 

Kemampuan teknologi komputer untuk membantu pemrosesan data dan 

informasi telah menjadi kebutuhan yang pokok bagi suatu perusahaan. Perusahaan 

industri, jasa, maupun sektor ekonomi pada saat ini sudah banyak yang 

memanfaatkan komputer sebagai alat pemrosesan data dan informasi bagi 

perusahaannya. Selain itu juga, komputer membantu dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan dan operasionalnya sehingga secara tidak langsung mutu dan kualitas 

produk yang dihasilkan dapat bersaing (A. Barnianto, 2017). 

 Setiap perusahaan selalu menginginkan hasil yang maksimum dalam proses 

penjualannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, perlu adanya dukungan 

dari setiap unsur perusahaan termasuk didalamnya karyawan dibagian penjualan. 

Perusahaan akan membagikan hasil keuntungan atau komisi dari penjualan untuk 

karyawan yang berhasil mencapai target penjualan dan hal ini akan membuat 

karyawan bekerja sebaik mungkin agar menerima komisi yang lebih besar 

disamping tunjangan-tunjangan lain yang telah disediakan oleh perusahaan. Bentuk 

pembagian komisi atas kerja karyawan yang tepat akan menghasilkan pencapaian 



penjualan yang lebih tinggi, hal itu mencakup sistem pemberian komisi yang tepat 

serta usaha-usaha lain untuk menambah semangat dan kepuasan kerja bagi 

karyawan (Agusli and Putri, 2014).  

PT Marga Nusantara Jaya (MNJ) Bandar Lampung merupakan salah satu 

cabang perusahaan distributor tunggal dari PT Konimex (Perusahaan Farmasi, 

Food & Candy) yang memiliki 57 cabang di seluruh Indonesia.  PT Marga 

Nusantara Jaya (MNJ) Bandar Lampung beralamatkan di Jl. Pulau Bacan No. 6/15 

A Kel. Jagabaya II Kec. Sukabumi Bandar Lampung. 

Kegiatan utama PT Marga Nusantara Jaya (MNJ) adalah mendistribusikan 

produk (produk Farmasi, Food & Candy). Dalam kegiatan penjualannya, wiraniaga 

memiliki target penjualan untuk memperoleh insentif. Untuk mengelola 

perhitungan insentif realisasi penjualan wiraniaga berparameter terhadap data target 

sesuai kebijakan perusahaan. 

Pada pengolahan data perhitungan insentif penjualan wiraniaga sudah 

menggunakan software Microsoft Excel namun masih sering terjadi masalah seperti 

ketidaksesuaian data lapoaran perhitungan yang membuat wiraniaga merasa 

dirugikan, sering terjadi penundaan pengeluaran uang insentif penjualan wiraniaga 

di karenakan penginputan data data target yang memerlukan waktu cukup lama 

serta keamanan data yang belum sempurna. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka dibutuhkan software 

atau aplikasi yang dapat membantu dan memudahkan Branch Administration 

Officer (BAO) dalam proses perhitungan insentif penjualan wiraniaga serta 

meminimalisir penggunaan data data  yang terlalu banyak, membantu wiraniaga 

dalam memonitor laporan pendapatan insentif penjualannya dan alur 



perhitungannya tanpa harus melihat data – data yang banyak, serta MySQL sebagai 

database agar data dapat dikelola dengan baik untuk mengatasi permasalahan 

terkait keamanan data yang ada pada perusahaan.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan suatu program yang dapat 

membantu mengolah data perhitungan insentif di PT Marga Nusantara Jaya agar 

lebih cepat dalam melakukan perhitungan insentif dan mempunyai keamanan data 

yang baik ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan data data yang diperoleh, seperti 

data rayon, target penjualan, data wiraniaga, data perolehan insentif, dan sektor 

penjualan yaitu sektor Promotor. maka penulis membatasi permasalahan pada 

perhitungan insentif penjualan wiraniaga pada PT Marga Nusantara Jaya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah dan membantu 

BAO dalam perhitungan insentif penjualan wiraniaga agar cepat dan mempunyai 

keamanan data yang baik, membantu wiraniga dalam mengawasi pendapatan 

insentif, serta alur perhitungan insentif dan membuat program berbasis web yang 

dapat mengolah data perhitungan insentif di PT Marga Nusantara Jaya. 

 

 



1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah: 

1. Dapat membantu dan memudahkan Branch Administration Officer 

(BAO) dalam proses perhitungan insentif penjualan wiraniaga dengan 

cepat dan memiliki keamanan data yang baik. 

2. Memberikan kemudahan bagi wiraniaga dalam memonitor pendapatan 

insentif dan alur perhitungan insentif. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan penelitian 

skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1.    Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian BAO (Branch 

Administration Officer) PT Marga Nusantara Jaya untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam 

lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan 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.  

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh 



dokumen yang diperoleh adalah data perhitungan insentif penjualan wiraniaga 

tahun 2017 yang ada pada PT Marga Nusantara Jaya. 

 

1.7.  Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah:  

1. Sistem yang dibangun yaitu pengembangan sistem perhitungan insentif 

penjualan wiraniaga sektor promotor PT Marga Nusantara Jaya.  

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming.  

3. Sistem yang dirancang dimodelkan dengan pemodelan terstruktur yaitu  

UML dan Prototipe Program.  

4. Implementasi sistem ini menggunakan Berbasis Web dan bahasa pemrograman 

PHP.  

5. Output yang dihasilkan dalam sistem ini laporan perhitungan insentif penjualan 

wiraniaga dan mencetak alur perhitungan wiraniaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


