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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 

PT. Gapeksindo Jaya Bersama adalah perusahaan kontraktor yang 

merupakan penyedia barang dan jasa dalam klasifikasi bidang sipil, arsitektur, serta 

mekanikal & elektrikal dan juga merupakan perusahaan yang masih belum 

memanfaatkan kemajuan teknologi dalam aktivitas bisnis yang berlangsung saat 

ini. 

Proses pengelolaan proyek dan aktivitas bisnis yang dijalankan PT. 

Gapeksindo Jaya Bersama meliputi pemantauan transaksi pengeluaran dan 

pemasukan biaya proyek, kemudian melakukan pembelian dan penggunaan 

material, melakukan pemantauan progress dan schedule, serta membuat laporan 

pencatatan biaya masih sebagian besar dilakukan secara konvensional dan belum 

memanfaatkan sistem informasi yang memadai.   

Dengan adanya Sistem informasi yang diterapkan pada perusahaan maka 

dari segi pengolahan data dan informasi yang secara efektif dan efisien dapat 

membantu PT. Gapeksindo Jaya Bersama untuk lebih akurat dan tepat dalam 

pengambilan keputusan manajemen serta meminimalisir risiko yang sering terjadi 

di lapangan akibat kurangnya koleksi data dan informasi yang real time, serta 

kurangnya akses pihak manajemen terhadap apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan sehingga sering menimbulkan kecurangan dan kerugian yang dialami oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka sangat dibutuhkan pembangunan sistem 

informasi berbasis website yang dapat menjadi platform pengelolaan proyek 

dengan aksesibilitas yang baik dalam pemenuhan kebutuhan sistem manajemen 

proyek meliputi setiap aktivitas proyek di lapangan sehingga pemantauan progress 

dan biaya proyek yang berjalan dapat dikendalikan dengan baik  hingga pada saat 

serah terima proyek yang dilaksanakan oleh PT. Gapeksindo Jaya Bersama. 
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1.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas bagian 

mana dari persoalan atau masalah yang dikaji dan bagian mana yang tidak. Batasan 

masalah yang ditentukan antara lain: 

a. Lingkup sistem informasi manajemen proyek hanya mengelola terkait 

progress proyek dan pencatatan sederhana terkait transaksi pengeluaran dan 

pemasukan yang terjadi pada saat pelaksanaan proyek. 

b. Sistem informasi memberikan laporan terkait jadwal pelaksanaan proyek 

dan progress nyata di lapangan. 

c. Pemantauan transaksi pengeluaran dan pemasukanan yang terjadi di 

lapangan juga kantor yang berkaitan dengan proyek dan pemantauan 

progress proyek di lapangan . 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang 

dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

a. Apa saja fitur aplikasi yang diperlukan dalam manajemen monitoring 

progress pada proyek? 

b. Bagaimana cara mengembangkan sistem informasi manajemen monitoring 

progress berbasis website? 

c. Apa saja kemudahan yang diperoleh melalui sistem ini? 

 

1.4.  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Membangun sistem informasi monitoring kemajuan proyek , keuangan, dan 

material proyek berbasis website sehingga dapat disesuaikan dengan 

perencanaan progress dan anggaran biaya yang sudah ditentukan. 
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b. Mendata setiap tenaga ahli / tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan 

proyek. 

c. Menghitung kesesuaian progress sesuai dengan dengan perencanaan 

schedule yang sudah ditentukan. 

d. Dapat menampilkan laporan hasil performa progress proyek yang sedang 

berjalan. 

1.5. Manfaat 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, manfaat yang bisa 

diuraikan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Memberikan akses real time terkait monitoring progress proyek. 

b. Mempermudah pemantauan material pada proyek. 

c. Memberikan informasi detail proyek, progress proyek, laporan keuangan 

transaksi pemasukan dan pengeluaran biaya proyek, laporan material yang 

real time sehingga membantu pemantauan dan pengambilan keputusan 

yang tepat. 

d. Menjaga agar proyek tetap terkendali dan tidak terjadi kecurangan yang 

dapat merugikan banyak pihak. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan metodologi penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini: 

 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Metodologi Penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan 

case study di mana peneliti mempelajari suatu kasus tertentu untuk diamati dan 

dianalisis secara cermat. 
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1.6.2. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap objek 

penelitian dan juga pada pihak – pihak yang terlibat. 

1.6.3. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini yaitu Sistem Informasi 

Manajemen Proyek pada PT. Gapeksindo Jaya Bersama.   

1.6.4. Tempat dan Waktu penelitian 

Tempat dari penelitian ini sendiri adalah di PT. Gapeksindo Jaya Bersama 

pada April 2019 Hingga Januari 2020. 

1.6.5. Metodologi Pengembangan Sistem  

Metodologi Pengembangan Sistem yang digunakan adalah metode SDLC 

(System Developement Life Cycle) yang merupakan metodologi klasik yang 

digunakan untuk mengembanngkan, memelihara, dan menggunakan sistem 

informasi (dikutip dalam Kaidir, 2014). 

Beberapa tahapan metode pengembangan sistem SDLC (System 

Developement Life Cycle) antara lain : 

a. Analisis Sistem: Disini dilakukan studi kelayakan dan Analisis 

kebutuhan  

b. Desain Sistem: Merupakan tahapan perancangan konseptual  dan 

Perancangan fisik pada sistem. 

c. Impelementasi Sistem: Pada tahap ini dilakukan pemrograman dan 

pengujian serta Konversi sistem. 

d. Operasi dan Pemeliharaan: Pada tahapan ini sistem informasi sudah 

dioperasikan dan juga dilakukan pemeliharaan terhadap sistem. 
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1.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:  

BAB I: Pendahuluan  

Pada Bab ini diberikan penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan teoritis dan berbagai literatur 

terkait dengan perancangan sistem informasi, penelitian terdahulu, dan latar 

belakang perusahaan. 

BAB III: Analisis dan Perancangan Sistem  

Pada bab ini berisi tentang  keseluruhan hasil analisis sistem antara lain 

analisis kebutuhan sistem, pemodelan fungsional sistem, serta tahap – tahap dari 

perancangan sistem yang akan diterapkan. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan  

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dari perancangan sistem yang 

dikerjakan baik dari segi keseluruhan fungsi dan juga output yang dihasilkan dari 

sistem tersebut. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan inti dari hasil dari keseluruhan penelitian 

dan juga rekomendasi untuk pengembangan sistem yang lebih baik.  


