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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman di bidang teknologi informasi, 

pemanfaatan teknologi meningkat sangat cepat. Hal ini menuntut semua sumber 

daya manusia untuk terus berpacu dalam meningkatkan kinerja guna 

mengimbangi berkembangnya teknologi, khususnya untuk para pegawai 

perkantoran maupun perusahaan yang banyak bergerak dibidang teknologi digital. 

Dampak pada aspek persaingan adalah terbentuknya tingkat kompetisi yang 

semakin ketat. Globalisasi ekonomi juga membuat perubahan menjadi semakin 

pesat, sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan yang cepat untuk 

beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan perusahaan dapat mampu 

bersaing dengan para kompetitor lainnya. 

Salah satu pertimbangan perusahaan dalam penggunaan komputer 

diantaranya adalah dapat tersedianya data yang dapat memberikan informasi yang 

cepat, akurat, dan tepat waktu. Cara-cara manual mungkin saja masih dapat 

dipergunakan bila data yang diolah masih terbilang sedikit, tetapi bagaimana 

kalau data yang diolah dalam jumlah yang banyak, itu tentu saja pengolahannya 

bisa mengakibatkan informasi yang dihasilkan mungkin menjadi tidak akurat lagi. 

Selain itu keterlambatan informasi yang diperlukan dapat menyebabkan 

tertundanya pencapaian kinerja perusahaan dan akhirnya akan menggangu 

perkembangan instansi atau perusahaan. Oleh karena itu maka diperlukan suatu 

aspek penting dalam pengolahan data yang lebih canggih dan efisien sehingga 

kegiatan pengarsipan data surat jalan, data tagihan dan data pesanan dapat 

tersusun dengan rapi dan berurutan tanpa menghabiskan banyak waktu dan akan 

mempermudah pencarian arsip surat-surat tersebut tanpa harus mencari arsip fisik. 

 CV. Putra Berlian Mulia merupakan lembaga yang bergerak dibidang 

distributor alat berat, sparepart kapal, sparepart mesin, jasa perbaikan atau service 

barang-barang hidrolik dan mesin. CV. Putra Berlian Mulia  beralamat di Jl. 
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Jendral sudiman No.88 Sungailiat 33211 Bangka. CV. Putra Berlian Mulia ingin 

menyediakan sebuah aplikasi untuk membantu dalam pengelolahan pengarsipan 

data-data yang berhubungan dengan pekerjaan perusahaan khususnya arsip data 

surat jalan, tagihan dan pesanan dimulai dari pembuatan, penerimaan, dan 

penyimpanan. Saat ini sistem untuk pengelolahan data belum berjalan secara 

efektif dan efisien dikarenakan masih secara manual dimana jika terjadi kesalahan 

dalam pembuatan maka arsip data harus mencari data tersebut dengan 

menemukan bukti fisiknya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aplikasi yang 

menunjang untuk penyimpanan data arsip, seperti untuk data surat jalan dan 

tagihan pengarsipannya hanya diagendakan secara manual menggunakan buku 

agenda yang dapat mempersulit pencarian data tersebut. Untuk pembuatan surat 

jalan dan tagihan yang dilakukan selama ini oleh pihak marketing maupun bagian 

keuangan CV. Putra Berlian Mulia masih menggunakan software Ms. Excel. 

Setelah data surat jalan dan data tagihan selesai dibuat dan ditandatangani oleh 

direktur perusahaan, kemudian didistribusikan kepada konsumen dan diarsipkan 

dalam sebuah map. Arsip digital disimpan dikomputer dalam bentuk file Ms. 

Excel dan dipisahkan dengan folder nama sesuai jenis yang ada. Untuk 

penomoran surat juga masih dilakukan secara manual belum secara otomatis 

sehingga harus mencari format dari jenis surat yang dibuat dan mencari nomor 

surat dibuku agenda. 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diadakan pembangunan 

sistem pengarsipan data surat jalan, data tagihan dan data pesanan berbasis 

android sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Oleh karena itu, 

penulis mengajukan penelitian dengan judul “Rancangan Aplikasi Pemesanan, 

Surat Jalan, dan Tagihan Sparepart Alat Berat Pada CV. Putra Berlian Mulia 

Berbasis Android”. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dari 

beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Betti 

Dame Hutauruk, Jimmy Febrianus Naibaho, dan Benget Rumahorbo
[1]

 pada tahun 

2017 yang berjudul “Analisis dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata 

Khas Batak Berbasis Android”, penelitian oleh Dian Lahay dan Salman 
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Suleman
[2]

 pada tahun 2019 yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Pengelolaan Tagihan Iuran Pemasangan Jaringan Pada PT. Molindo Media 

Persada Berbasis Android”, penelitian oleh Catriwati dan Melan Apriliani
[3]

 pada 

tahun 2020 yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Arsip Tagihan Pada PT. 

Pertamina (Persero) Fuel Terminal Sei Siak”, penelitian oleh Denni Marsudi, 

Abdul Mufti dan Mei Lestari
[4]

 pada tahun 2020 yang berjudul “Perancangan 

Sistem Aplikasi Penjualan Sparepart Pada Toko Kim Jaya Motor dan penelitian 

oleh Essy Malays Sari Sakti dan Nursina
[5]

 pada tahun 2021 yang berjudul 

“Pengembangan Fitur Invoice Pada Aplikasi Jasa Titip Berbasis Android”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada perumusan masalah yang telah dijelaskan 

pada penelitian ini adalah “bagaimana merancang aplikasi pemesanan, surat jalan, 

dan tagihan sparepart alat berat pada CV. Putra Berlian Mulia berbasis Android?”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi pemesanan, surat jalan, 

dan tagihan sparepart alat berat pada CV. Putra Berlian Mulia berbasis 

Android. 

b. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dalam pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Dapat mempermudah dalam pencarian data karena sudah terdata dalam 

sistem secara Android. 

2. Memudahkan pekerjaan para pegawai perusahaan dalam melakukan 

penginputan dan pemantauan data surat jalan, tagihan dan pesanan. 

3. Mencegah terjadinya kerusakan data arsip secara fisik akibat 

penyimpanan arsip yang terlalu lama disimpan (berkarat ataupun 

terjadinya kebakaran). 

4. Meminimalisir kesalahan dalam memilih sparepart yang sesuai dengan 

pesanan konsumen. 
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5. Mempercepat pelayanan kepada konsumen dalam pemesanan sparepart 

jika sedang berada di lapangan tanpa terkendala dengan masalah 

pencatatan dan pembukuan yang masih berbentuk agenda. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Rancangan terhadap aplikasi hanya meliputi sistem data surat jalan, data 

tagihan dan data pesanan pada CV. Putra Berlian Mulia berbasis Android. 

2. Rancangan aplikasi ini dibangun hanya untuk kepentingan intern 

perusahaan CV. Putra Berlian Mulia tidak bersifat untuk penggunaan 

umum. 

3. Rancangan aplikasi ini tidak dapat digunakan konsumen dalam melakukan 

pemesanan sparepart secara aplikasi Android, masih menggunakan via 

telepon maupun chat dengan pihak marketing dan keuangan perusahaan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototipe, 

perancangan sistem berorientasi objek, dan UML. Prototipe adalah salah satu 

model siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja. Prototipe 

adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu 

sistem. Proses pengembangan model awal tersebut untuk digunakan terlebih 

dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh, 

artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan 

biayanya menjadi lebih murah. Sedangkan, perancangan sistem berorientasi objek 

adalah metode analisis yang memeriksa syarat atau keperluan yang harus dipenuhi 

oleh suatu sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui 

dalam ruang lingkup permasalahan. Alat bantu yang digunakan dalam permodelan 

sistem biasanya menggunakan UML (Unified Modeling Language). UML yang 

digunakan antara lain Usecase Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan 

Sequence Diagram. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan uraian bab per bab dari keseluruhan 

bab, agar penulisan laporan Kerja Praktek lebih terarah dan tersusun dengan baik. 

Adapun maksud dari uraian singkat tersebut, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang beberapa hal umum tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian sistem informasi, komponen-komponen 

sistem informasi, pengertian pemesanan, pengertian surat, 

pengertian invoice, pengertian arsip, model prototipe, tujuan 

prototipe, UML (Unified Modeling Language), Website, Android, 

dan tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III ORGANISASI 

 Berisi tentang profil dan sejarah CV. Putra Berlian Mulia, visi dan 

misi, lokasi/unit pelaksanaan kerja, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang masing-masing bagian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Berisi tentang analisis sistem berjalan, analisis masalah, analisis 

sistem usulan, Activity Diagram, proses bisnis sistem usulan, 

Usecase Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, dan 

rancangan layar. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran. 


