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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sistem informasi dan teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat 

dikarenakan besarnya kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi informasi 

tidak lepas dari pesatnya perkembangan sistem informasi, karena sistem informasi 

merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Seiring perkembangan zaman teknologi yang 

semakin pesat sehingga memerlukan kualitas sistem informasi yang akurat, cepat 

dan tepat. Dengan adanya dukungan internet, dapat menawarkan kemudahan-

kemudahan dalam penggunaannya, diantaranya melakukan transfer tukar 

menukar data, sharing, dan hal-hal lain yang sebelumnya sangat sulit dilakukan. 

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini juga dapat mempengaruhi tingkat 

kinerja dan pelayanan dari suatu perusahaan. 

 Salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah PT. 

Tiga Raksa Pekanbaru yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak dibidang penjualan. Dengan memiliki beberapa divisi penjualan produk 

salah satunya divisi Direct Selling of Educational Products atau divisi edukasi 

anak yang memiliki produk seperti buku pintar dan alquran pintar. Untuk 

mempermudah proses bisnis penjualan produk edukasi anak, PT. Tiga Raksa 

menggunakan sistem informasi yang dinamakan MaditP.  

MaditP merupakan sistem yang berguna untuk melakukan input data-data 

pelanggan, rekrut marketing, input data penjualan, data order barang ke 

pelanggan, dan juga laporan penjualan. MaditP ini diimplementasikan di PT. Tiga 

Raksa Pekanbaru pada tahun 2014. Alasan dibuatnya sistem ini adalah untuk 

mempermudah kinerja karyawan dalam melakukan input data penjualan yang 

dikarenakan, ada sekitar 2000 pelanggan yang sudah menjadi member pembelian 

produk. Dengan adanya sistem ini juga mempermudah perusahaan dalam merekap 
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laporan data pelanggan dan laporan hasil penjualan perhari, perbulan dan pertahun 

agar bisa membandingkan kemajuan perusahaan pertahunnya. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada manajer PT. Tiga 

Raksa terdapat berbagai masalah yang terjadi pada sistem MaditP. Pertama, 

layanan akses sistem yang tidak diberikan kepada marketing dan itu membuat 

proses kerja yang kurang efektif dalam order produk. Marketing yang ingin 

melakukan order produk harus mengisi form kontrak atau pemesanan barang 

terhadap konsumen. Setelah diisi, marketing diharuskan datang kekantor untuk 

memberikan form pemesanan tersebut ke admin sistem agar barang yang dipesan 

segera di invoice (sudah diakui). Dengan proses kerja seperti itu membuat 

terlambatnya produk sampai ketangan konsumen. Terkadang marketing yang 

ingin order produk lambat merespon form kontrak tersebut ke kantor PT. Tiga 

Raksa Pekanbaru sehingga produk sampai ketangan konsumen menjadi terlambat. 

Kedua, bentuk interface yang kurang user friendly, disini admin mengeluh 

dengan bentuk interface sistem MaditP ini dikarenakan banyaknya menu dan sub 

menu yang ada didalamnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan 

admin juga kurang mengerti fungsi dari beberapa menu yang ada disistem Maditp 

ini dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus mengenai sistem MaditP ini. 

Ketiga, Penggunaan MaditP hanya dapat dilakukan melalui jaringan 

internet, sementara terkadang jaringan internet di perusahaan ini kurang baik 

sehingga apabila sewaktu waktu jaringan terputus maka aktifitas yang ada 

dikantor menjadi terhenti dan itu membuat pekerjaan admin menjadi menumpuk. 

Keempat, keamanan sistem yang sangat kurang baik dikarenakan 

password sistem yang tidak bisa direset. Karyawan memiliki password yang sama 

dalam mengakses sistem tersebut. Itu memudahkan orang lain selain admin dapat 

masuk ke sistem. 

Kelima, Tidak adanya tim maintenance (perawatan) khusus yang standby 

apabila terjadinya error pada sistem MaditP maka perbaikan memakan waktu 

lama karena perbaikan dilakukan melalui telepon kepada tim information 

technology PT. Tiga Raksa yang berada di Jakarta. 
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Mencoba menjalankan sebuah organisasi tanpa akses terhadap informasi 

yang relevan mengenai kinerja adalah seperti mencoba mengendarai acar, terbang 

dan pesawat terbang, atau memerintahkan jenis lain tanpa instrumen apapun.  Satu 

argumen untuk pentingnya model proses adalah memperbaiki sesuatu. Anda perlu 

mengetahui keadaan terkini. Sejalan dengan itu, argumen umum untuk 

pengukuran kinerja adalah bahwa untuk memperbaiki suatu proses, perusahaan 

harus mengetahui seberapa baik kinerjanya (Andersen, 2007). Untuk itu pada 

penelitian disini menggunakan metode Andersen (2007) untuk mengukur dan 

menganilisa proses kerja sistem MaditP. 

Untuk menilai kinerja sistem informasi perusahaan PT. Tiga Raksa 

Pekanbaru tidak cukup hanya menggunakan analisa proses peningkatan kinerja 

saja melainkan harus dibantu dengan metode prototype sebagai metode dalam 

perencanaan dan pengembangan secara terstruktur yang memungkinkan tim 

pengembangan mendefinisikan secara jelas keinginan pengguna. 

Berdasarkan temuan masalah tersebut maka diperlukan analisa kinerja 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan informasi terhadap user di PT. Tiga Raksa. 

Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul laporan 

Tugas Akhir yaitu “Analisis Kinerja Sistem Informasi MaditP pada PT.Tiga 

Raksa Pekanbaru”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana meningkatkan kinerja MaditP PT.Tiga Raksa Pekanbaru? 

2. Bagaimana menganalisis kinerja sistem informasi MaditP menggunakan 

metode Prototype? 

1.3. Batasan Masalah 

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Objek analisis dilakukan pada MaditP menggunakan model proses 

peningkatan kinerja. 
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2. Proses dokumentasi pada proses bisnis yang terjadi di perusahaan 

digambarkan dengan menggunakan Cross Functional Flowchart, 

Relationship Mapping dan flowchart. 

3. Analisis  Performance  Measurement  Menggunakan  Strategic 

Management  Analysis  and  Reporting  Technique  System  (SMART 

System). 

4. Tahap  Self  Assessment  dan  evaluation  menggunakan  Tools  Analisis 

Performance  Matrix,  Cause  and  Effect  Chart,  Root  Cause  Analysis, 

Brainstroming, dan Idealizing. 

5. Tahap Improvement Planning menggunakan tools Brainstorming dan 

Idealizing. 

6. Tahap improvement berupa prototype  sistem informasi  MaditP  dengan 

pengembangan  Sistem  Informasi menggunakan Prototype Modeling. 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada MaditP. 

2. Mempercepat proses pengerjaan admin dalam mengelola MaditP agar 

lebih efisien. 

3. Merekomendasikan prototype sistem baru agar sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Agar MaditP sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, dan bermanfaat bagi 

organisasi dan juga pengguna . 

2. Dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ditemukan dengan 

memberikan rekomendasi solusi kepada pengguna. 

3. Memberi rekomendasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori 

yang mendukung teori yang diambil oleh peneliti dalam membahas 

permasalahan yang terjadi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada 

penulisan laporan. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil dari analisis sistem MaditP pada PT. Tiga Raksa 

Pekanbaru-Riau. 

BAB V PENUTUP 

  Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 

 


