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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Distribusi merupakan proses penjualan atau dikenal juga dengan 

shipping yang berfungsi untuk menyiapkan dan mengirimkan barang ke 

konsumen. Sistem pengelolaan distribusi yang baik akan berpengaruh pada 

kepuasan konsumen sehingga mengurangi resiko kerugian yang berdampak 

pada aliran dana perusahaan dimana semakin cepat barang diterima 

konsumen maka semakin cepat konsumen melunasi pembayaran. 

Perancangan aplikasi pengontrolan distribusi dilakukan untuk mendapatkan 

suatu penyaluran yang optimal antara perusahaan dan konsumen. 

Bengkel Las Aci Teralis  adalah sebuah bengkel las yang bergerak 

disektor perdagangan khususnya dalam bidang penjualan besi, alumunium, 

kaca, stainless , baja ringan. Bengkel Las Aci Teralis beralamatkan di Jl. 

Belibis VII RT/RW 06/02 NO.218 Prumnas Bukit Merapin Gerunggang 

Pangkalpinang. Pada Bengkel Las Aci Teralis belum menggunakan 

teknologi komputer jadi masih menggunakan cara manual dalam pendataan 

barang serta transaksi yang ada. Dampak yang sering terjadi kesalahan 

dalam penginputan data barang dan transaksi yang berujung pada kerugian 

yang dialami oleh perusahaan itu tersebut, Perancangan aplikasi 

pengontrolan distribusi merupakan langkah yang esensial dalam mengatasi 

manajemen disribusi karena selama ini jaringan distribusi masih tradisional 

dimana bagian-bagian perushaaan seperti bagian pengangkutan dan gudang 

pengoprasiannya cenderung terpisah. Perancangan diperlukan agar 

berkaitan dengan tujuan perusahaan yang harus memenuhi beberapa kriteria 

teknis dan ekonomis. 

 

Jadi berdasarkan uraian di atas maka penting menghadirkan komputer 

serta merancang aplikasi yang dapat mengontrol barang serta memproses 
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pendistribusian barang agar teratur supaya jelas perusahaan itu mengalami 

kemajuan atau malah kemunduran serta untuk mempermudah pekerjaan 

karyawan yang berkerja.Maka dari itu, kami melakukan penelitian dengan 

judul “Android Based Application To Manage Control And 

Distribution Process”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penulisan laporan 

Kuliah Praktek (KP) ini adalah : 

a. Bagaimana mengatasi masalah pendistribusian barang yang masih 

tradisional untuk meningkatkan layanan agar optimal? 

b. Bagaimana merancang aplikasi pengontrolan distribusi barang berbasis 

android pada bengkel las aci teralis? 

c. Bagaimana analisis perancangan aplikasi pengelolaan distribusi barang 

pada toko aci teralis? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka masalah yang 

dibahas penulis pada penulisan Laporan KP yaitu : 

a. Membuat dan menganalisis perancangan aplikasi untuk pengontolan 

proses pendistribusian barang di Bengkel Las Aci Teralis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian KP ini adalah : 

a. Mempermudah pengontrol dalam proses pendistribusian barang 

b. Memudahkan kerja karyawan dalam menginput data barang serta 

mengurangi kesalahan dalam penginputan data barang dan transaksi. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang di gunakan penulis untuk 

melakukan pengumpulan data dalam penelitian KP ini adalah : 
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1.5.1 Metode Analisa Sistem 

a. Analisa Sistem yang sedang berjalan  

Proses yang terjadi selama ini di Bengkel Las Aci Teralis adalah semua 

bagian masih bekerja secara manual, belum ada sistem jaringan maupun 

aplikasi yang digunakan sehingga pemindahan data serta pengontrolan 

pendistribusian barang masih menggunakan cara manual dengan 

menggunakan teknik pembukuan untuk mendata barang. 

b. Analisa Perangkat Keras 

Untuk saat ini Bengkel Las Aci Teralis belum menggunakan perangkat 

keras. 

c. Analisa Perangkat Lunak 

Untuk saat ini Bengkel Las Aci Teralis belum memiliki perangkat lunak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan laporan KP ini dilakukan dalam beberap 

tahapan, diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti da 

dipahami secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentu 

bab-bab yang menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Inti 

pokok yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebaga 

arah tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para 

pembaca untuk mengetahui hal apa yang akan dibahas secara keseluruhan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan dalam 

melakukan penulisan. Sumber-sumber teori ini dijadikan acuan dan 

panduan dalam melakukan penulisan teori. 
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BAB III ORGANISASI 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan gambaran 

Tentang Bengkel Las Aci Teralis  sebagai tempat penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang kebutuhan perancangan aplikasi, desain layout 

aplikasi pengontrolan distribusi, dan proses analisis aplikasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk perkembangan di Bengkel Las Aci Teralis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


