
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti tidak pernah luput dari sebuah teknologi, teknologi 

berperan sebagai suatu penunjang kemajuan dan kinerja perusahaan yang 

bertujuan untuk tercapainya perusahaan yang maju dan berkembang serta 

memberikan benefit bagi perusahaan tersebut. Kemajuan teknologi sekarang ini 

sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan, setiap perusahaan dituntut harus bisa 

mengelola perusahaannya dengan baik agar dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain, untuk mendukung agar tercapainya tujuan tersebut yaitu dengan 

meningkatkan sistem informasi yang tersedia agar menjadi lebih baik, tersistem 

dan terkomputerisasi guna untuk membantu mengurangi kesalahan dalam 

melakukan pencatatan data dan dapat tersimpan dengan aman sehingga 

mengurangi data yang hilang serta mempercepat dalam proses melakukan 

pencarian data dan membuat laporan. 

CV.Reksa Karya Abadi atau lebih dikenal dengan nama Wincontruksi 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi pagar panel beton, 

dan menjual berbagai material seperti pagar panel beton, u-ditch, paving blok, 

batako, boxculvert dan lain sebagainya. Pada CV.Reksa karya abadi manajemen 

yang digunakan masih belum teratur, masih terdapat data proyek dan laporan 

proyek yanghanya dicatat kedalam pembukuan saja, sehingga penyajian informasi 

belum stabil pada perusahaan tesebut. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini keterkaitannya dengan masalah yang 

terjadi pada CV.Reksa Karya Abadi mengenai pengolahan data proyek 

tersebut,oleh sebab itu penulis memilih judul “Sistem Informasi Manajemen 

Data Proyek Kontruksi Berbasis Web pada CV. Reksa Karya Abadi 

Pangkalpinang Menggunakan Model RAD (Rapid Application Development)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem informasi manajemen data proyek yang sedang berjalan 

pada CV.Reksa karya Abadi ? 

2. Bagaimana perancangan sistem informasi manajemen CV.Reksa Karya 

Abadi yang dapat membantu mengintegrasikan data sehingga penyampaian 

informasi proyek lebih cepat, dan proses pengolahan data proyek menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

3. Bagaimana pengujian sistem infromasi manajemen data proyek pada 

CV.Reksa Karya Abadi. 

4. Bagaimana implementasi sistem informasi manajemen data proyek pada 

CV.Reksa Karya Abadi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih baik dan mendalam, maka 

permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi. Oleh karena itu penulis hanya 

memfokuskan pada proses mulainya proyek, kemudian dilanjutkan dengan proses 

pelaksanaan proyek, hinggaselesai proyek pada manajemen data proyek, dan 

memfokuskan pada tahapan rencana kebutuhan, proses desain sistem, dan 

implementasi dalam pengembangan sistem. 

Dan tahapan model RAD (Rapid Application Design) yang digunakan 

penulis hanya melakukan tiga tahapan tanpa adanya implementasi 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem data proyek yang sedang berjalan di CV.Reksa 

Karya Abadi. 

2. Untuk membuat perancangan sistem informasi manajemen data proyek pada 

CV.Reksa Karya Abadi 
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3. Untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen data proyek pada 

CV.Reksa Karya Abadi. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bagi Perusahaan : 

1. Memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, 

serta pengarahan kerja pada proyek yang berlangsung. 

2. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengolahan data, karena data yang 

ada sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara 

akurat dan real time (tepat waktu). 

3. Meminimalisir biaya dan meningkatkan produktifitas suatu perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi 

ini. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, metodologi penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASANTEORI 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisis dan perancangan E- 

commerce pada perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku, 

maupun sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan 

skripsi. Berisi juga teori-teori dan landasan khusus yang berhubungan 

dengan E-commerce dan tinjauan penelitian yang terkait dalam 

penulisan skripsi. 
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BAB III METODOLOGIPENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem yang 

dirancang serta tahapan model waterfall sebagai pengembangan 

perangkat lunak, metode berorientasi objek dalam pengembangan 

perangkat lunak, dan UML (Unified Modelling Languange) sebagai 

alat bantu pengembangan sistem yang digunakan 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGANSISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem dan pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa 

yang akan datang. 

 


