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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Booking atau pemesanan dapat diartikan proses perjanjian berupa 

pemesanan produk barang ataupun jasa namun belum ditutup oleh suatu 

pembelian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemesanan adalah proses, 

pembuatan, cara memesan barang kepada orang lain.Pemesanan dalam arti umum 

adalah perjanjian pemesanan barang antara dua pihak atau lebih, perjanjian 

pemesanan barang tersebut dapat berupa suatu barang dan lainnya, pada waktu 

tertentu dan disertai produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang 

ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut. 

 Secara umum, perusahaan dagang dapat di definisikan sebagai organisasi 

yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak atau 

perusahaan lain kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Setiap 

perusahaan pasti bertujuan untuk menghasilkan laba optimal agar dapat 

mempertahankannya kelangsungan hidupnya, memajukan, serta mengembangkan 

usahanya ketingkat yang lebih tinggi. Pemesanan barang merupakan kegiatan 

yang sangat penting pada bagian pengendalian persediaan barang atau inventory 

control dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik barang tersebut merupakan 

bahan baku yang digunakan sebagai bahan produksi suatu organisasi ataupun 

sebagai barang yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada kegiatan 

pemesanan barang, barang yang dipesan adalah sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Sehingga ada kalanya pada saat unit-unit dalam organisasi 

membutuhkan barang untuk melakukan aktivitas, barang yang dibutuhkan tidak 

tersedia di gudang. Adapun sebaliknya, apabila organisasi memesan barang 

dengan jumlah yang cukup besar serta setiap unit-unit belum membutuhkan, maka 

akan mengalami penumpukkan persediaan dan berpengaruh kepada biaya 

penyimpanan. Perencanaan pemesanan barang yang tepat dapat menghasilkan 

jumlah barang yang optimal dan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. 
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PT. Prima Timah Utama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

alat untuk keperluan produksi. PT Prima Timah Utama Merupakan sebuah 

perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa guna 

dijual kembali dan menghasilkam keuntungan. Kegiatan tersebut tentu 

membutuhkan biaya, inilah yang bisa disebut dengan biaya produksi sebuah 

perusahaan.Pada dasarnya biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan 

pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead 

pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Ketiga unsur biaya tersebut sangat 

berpengaruh pada kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam 

menyalurkan produknya di hotel, supermarket dan bahkan untuk acara even-even 

tertentu. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan suatu penelitian dan mengangkat topik tersebut untuk 

penyusunan Proposal dengan judul “Sistem Informasi Pemesanan Barang 

Berbasis E-Booking Pada PT.PTU” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas terdapat berbagai macam permasalahan yang 

dapat diidentifikasikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Kesulitan yang dialami dalam pemesanan barang masih kurang 

efektif.  

b.  Proses pemesanan barang yang lambat. 

1.3  Batasan Masalah 

 Dalam menjalankan kerja Praktek dan salah satu syarat mahasiswa 

menyelesaikan Kerja Praktek harus membuat laporan hasil praktek, maka kami 

selaku mahasiswa yang menjalankan Kerja Praktek pada sebuah instansi 

menetapkan batasan masalah. Agar permasalahan yang tercakup tidak 

berkembang terlalu jauh atau menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak 
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mengurangi efektifitas pemecahannya. Maka penulis melakukan pembatasan 

masalah yang akan dibahas pada penyusunan Laporan proposal Kuliah Praktek ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembuatan Aplikasi ini hanya untuk menyajikan pelayanan 

penawaran produk sekaligus pemesanan. 

b. Proses pembuatannya tidak sampai pada keamanan untuk 

melindungi serangan dari Hacker atau Cracker yang akan merusak 

atau memodifikasi file. 

c. Pengaplikasisan hanya sebatas pada wilayah pangkalpinang. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Setiap Penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu pihak PT. Prima Timah Utama di dalam proses 

pemesanan barang.  

b. Membuat lebih cepat dalam proses pemesan barang untuk acara 

even. 

c. Mengurangi terjadi pemesanan double.  

1.4.1  Tujuan Umum 

 1.  Untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang berlaku. 

 2.   Diharapkan dengan Kerja Praktek ini kami dapat menerapkan apa 

   yang telah kami pelajari pada bangku kuliah. 

 3.   Mengenal dan mengetahui bagaimana Dunia Kerja atau Dunia  

   Industri pada keadaan sebenarnya. 
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1.4.2  Tujuan Khusus 

 1.   Diharapkan kami dapat mempelajari bagaimana cara berbisnis yang 

   baik. 

 2.   Mempelajari bagaimana kita menawarkan, konsisten dan 

bertanggungjawab terhadap projek yang kita kerjakan. 

  3.  Melatih sikap bekerja sama dalam suatu kelompok atau organisasi. 

1.5  Metode Penelitian 

 Tahapan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Kuliah 

Praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung 

dengan melihat kegiatan pemesanan barang even pada PT.PRIMA 

TIMAH UTAMA  Pangakal Pinang 

b. Wawancara Melakukan wawancara secara langsung kepada bapak 

Prono selaku Admin PT.Prima Timah Utama yang menangani 

proses pemesanan barang untuk even guna mendukung data di 

dalam perancangan sistem informasi pemesanan barang.  

c. Teknik Studi PustakaTentunya dalam menulis sebuah laporan, 

makalah, dan sejenisnya.Pastilah seorang penulis juga 

memerlukan refensi bacaan yang nantinya bisa dijadikan bahan 

acuan dalam pembuatan hal – hal tersebut. Sama seperti kami 

dalam membuat laporan Proposal kuliah praktek ini peneliti pun 

membaca dari berbagai sumber seperti buku – buku tentang apa 

itu e-booking,jurnal – jurnal yang telah dibuat oleh beberapa 

penulis lainnya yang berkaitan sama dengan judul yang akan 

diangkat dalam laporan ini serta mencari refernsi lainnya melalui 

internet seperti e-books, dan perpustakaan online. 

 


