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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada saat ini dengan cepat dapat membantu 

pekerjaan manusia khususnya teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri peran 

teknologi informasi saat ini sangat membantu aktivitas manusia contohnya dalam 

mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Salah satu teknologi informasi 

yang membantu aktivitas manusia adalah adanya sistem informasi. Sistem 

informasi adalah “serangkaian komponen yang saling berhubungan yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang 

mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi” 

(Laudon dan Laudon, 2012). Peran teknologi informasi seperti penerapan sistem 

informasi juga sangat bermanfaat saat pengolahan data di suatu perusahaan karena 

dapat meningkatkan keakuratan data di perusahaan.   

Setiap perusahaan mempunyai cara masing-masing untuk menyimpan 

berbagai data ataupun laporan yang dibutuhkan. Ada yang sudah memiliki sistem 

informasi yang baik seperti menyimpan data secara terorganisir dan 

terkomputerisasi serta ada perusahaan yang mengolah data secara manual dan 

belum terkomputerisasi yang akan memakan waktu yang lama jika sewaktu-waktu 

akan dicari karena masih dalam bentuk arsip. 

 PT Air Tech Inti Karawaci Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pendingin yang fokus pada produksi freezer dan cold storage. Perusahaan 
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ini belum mempunyai sistem informasi sampai saat ini dikarenakan mereka sudah 

terbiasa dengan kondisi ini sejak dulu dan memiliki keterbatasan sumber daya 

manusia. Masalah muncul ketika terjadi ketidaksesuaian data antara pembukuan 

yang masih manual dengan data yang sebenarnya dikarenakan belum menerapkan 

sistem informasi persediaan dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian 

mengenai perancangan sistem informasi di perusahaan ini untuk meningkatkan 

keakuratan data di perusahaan ini. 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan yang terjadi 

adalah tidak adanya sistem informasi persediaan dan produksi di pabrik yang 

menyebabkan data yang belum terkomputerisasi yang menyebabkan 

ketidakakuratan data antara pembukuan dengan  data yang sebenarnya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi persediaan dan 

produksi untuk meningkatkan keakuratan data di pabrik.  

1.4 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya merancang sistem 

informasi untuk bagian produksi di struktur organisasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini terdiri dari 6 bab sebagai berikut :  

            BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuan 
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ditulisnya bab ini adalah agar pembaca dapat memahami 

pendahuluan penelitian sehingga dapat memahami dengan mudah 

untuk bab selanjutnya. 

            BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang bersumber dari berbagai literatur 

seperti text book, e-book dan jurnal yang mendukung penelitian. 

Landasan teori mencakup pengertian, sejarah dan metode yang ada. 

            BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tahapan atau alur yang dilakukan dalam 

penelitian. Metode penelitian terdiri dari penelitian pendahuluan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 

perancangan sistem informasi, pembuatan user manual, serta 

kesimpulan dan saran. Selain itu juga dibuat diagram alir penelitian. 

            BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data yang dikumpulkan untuk proses perancangan 

sistem informasi. Data yang sudah terkumpul akan diolah di bab ini. 

Data umum perusahaan seperti sejarah umum perusahaan yang 

meliputi waktu berdiri, pemilik perusahaan, lokasi perusahaan, dan 

jenis produk yang dihasilkan, struktur organisasi perusahaan, serta 

data khusus seperti bisnis proses yang didapatkan melalui 

wawancara yang dibutuhkan untuk membuat form dan mengolah 

data menjadi rancangan sistem informasi yang sempurna. 

            BAB 5 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  
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Dalam bab ini dilakukan perancangan sistem informasi sesuai 

dengan metode yang digunakan yaitu metode System Development 

Life Cycle yang terdiri dari planning, analysis, design dan 

implementation. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan yang berisi hasil penelitian dan saran 

untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


