BAB I
PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang
Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin cepat
memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang
berusaha meningkatkan usahanya terutama dalam bidang bisnis yang sangat
berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh
pernyataan bahwa kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk
menyediakan informasi dengan cepat dan tepat.
Salah

satu perkembangan

teknologi

informasi

yang

penting

adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang
berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Perusahaanperusahaan yang ingin mengembangkan
harus

mengikuti

era

usaha dan mencapai

sukses

informasi dengan menggunakan alat pendukung

pengolah data yaitu komputer.
Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua
bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan,
dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama karena hal ini
dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Dalam

kajian

ini

penulis

ingin

memberikan

suatu

solusi

dengan membuat suatu sistem pendistribusian copy kontrak berdasarkan
sistem pendistribusian copy kontrak manual yang sudah ada pada PT BAF
(Bussan Auto finance) yang masih kurang efektif dan efisien, sehingga
diharapkan mampu memberikan solusi optimal yang telah terkomputerisasi,
kecepatan dan ketepatan

pengolahan

data,

dan mengurangi

tingkat

kesalahan pada waktu proses pendistribusian copy kontrak berlangsung.
Oleh sebab itu berdasarkan alasan ini penulis mencoba mengambil tema
dalam penulisan

skripsi

ini

dengan

judul

: “ Sistem Informasi

Pendistribusian Copy Kontrak Nasabah pada PT BAF (Bussan Auto finance)
degan metodelogi berorientasi objek”.

1

2.

Masalah
Masalah yang dihadapi oleh dalam pendistribusian copy BAF (Bussan
Aouto finance) kontrak adalah kegiatan pengolahan data copy kontrak masih
dilakukan secara manual

3.

Batasan Masalah
Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari
pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada
masalah yang hanya berkaitan pada sistem pendistribusian copy kontrak
nasabah. Ruang lingkup dalam penulisan ini hanya pada beberapa proses yang
menyangkut proses pendataan copy kontrak, pengiriman copy kontrak, dan
pembuatan bukti serah terima copy kontrak.

4.

Tujuan penulisan
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada
dengan harapan agar pengolahan yang selama ini masih dilakukan secara
manual, dapat dipermudah dan dipercepat kinerjanya dengan memberikan
solusi berupa rancangan sistem yang terkomputerisasi.
Sistem

komputerisasi

ini

juga

diharapakan

dapat

mendukung

tercapainya tujuan sebagai berikut:
a. Menyusun suatu sistem informasi yang berbasis komputer secara
sistematis,

terstruktur, terarah dan lengkap dengan demikian sistem

informasi yang dibuat benar-benar berguna dan mengefisienkan pekerjaan
dalam perusahaan.
b. Meningkatkan mutu pelayanan dibidang pendistribusian agar lebih baik
lagi dan mudah mengidentifikasi penyimpanan data.
c. Dapat menerima dan menyajikan informasi dengan mudah dan sesuai yang
dibutuhkan.
d. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan agar dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap
saat jika dibutuhkan.
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e. Untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan dalam
proses pencatatan maupun perhitungan atas transaksi.
f. Menghindari terjadinya human eror dalam hal kerangkapan data.
g. Menghasilkan laporan–laporan yang lebih spesifik dari tiap kegiatan dalam
tiap usahanya dengan akurat, efisien dan tepat waktu serta kemudahan
pengguna sistem dalam memenuhi kebutuhan manajemen.

5.

Metodelogi Penelitian
Data dalam skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan
oleh penulis, dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
5.1 Teknik pengolahan data
a. Wawancara
b. Observasi
c. Dokumentasi
d. Studi Literatur
5.2 Tahapan penelitian
a. Analisis
b. Perancangan
c. implementasi

6.

Sistematika Penulisan
Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab
ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian
berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang, masalah, tujuan penulisan,
batasan

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan

3

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi terdiri dari konsep
dasar sistem dan informasi serta konsep dasar sistem informasi,.

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK
BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, analisa
sistem dan rancangan sistem yang akan dibuat.
BAB V

: PENUTUP
Merupakan

bab

terakhir

yang

berisi

kesimpulan

dari

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis
yang kiranya bermanfaat bagi pembaca.
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