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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat  

memberikan dampak penggunaan teknologi informasi secara besar-besaran dalam 

rangka peningkatan kinerja perusahaan dan berdampak pada persaingan yang 

semakin kompetitif  pada perusahaan-perusahaan maupun  instansi-instansi, hal  ini  

menuntut  pihak  pengelola  untuk  membangun  dan mengembangkan sistem 

informasi  dalam  membantu  aktifitas  bisnis,  mencapai  tujuan perusahaan dan  

layanan  bagi  seluruh  pihak  yang  terkait.  

PT. Karya Sejahtera Pratama yang beralamat di Jl. Buncit Raya 139 Jakarta 

Selatan 12740 merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi, 

work over, onshore drilling, offshore drilling, well service  alat-alat berat seperti 

Backhoe Loader, Motor Grader, Fire Truck, Pile Hammer, Mobil Crane, Genset 

dan Foco Truck. Dimana perusahaan ini memiliki banyak memiliki mitra kerja, 

salah satunya PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dan PT. PLN (Persero). PT. 

Karya Sejahtera Pratama diberi kepercayaan oleh PT. CHEVRON PASIFIC 

INDONESIA dan PT. PLN (Persero) dalam bidang perawatan dan perbaikan alat-

alat berat milik perusahaan tersebut seperti Crane, Truck Trailer dan Erection TC.  

PT. Karya Sejahtera Pratama Pekanbaru memiliki 5 unit kerja. Setiap unit 

kerja tersebut dipimpin Project Manager yang mengatur dan menggerakkan tim, 

setelah itu terdapat pengawas (Supervisor), dan di bawah Supervisor terdapat HES 

yang mempunyai tugas pokok terhadap implementasi sistem manajemen 

keselamatan kerja, dilanjutkan pada Admin yang mengurus segala administrasi 

perusahaan, dan yang terakhir terdapat Pembantu Umum (General Clerk). Ruang 

lingkup kerja dari PT. Karya Sejahtera Pratama adalah wilayah Riau dan sekitarnya. 

Pada setiap bulannya PT. Karya Sejahtera Pratama memiliki 30 sampai 40  service 

order alat-alat berat (Lampiran B), meliputi alat masuk dengan berbagai permintaan 

service seperti, pengecekan, perbaikan pada sistem kerja alat, instalasi, penggantian 
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oli, dan status untuk service order yang telah dilakukan dari setiap alat adalah 

Completed (alat keluar) dan Inprogress (dalam pengerjaan). Kegiatan service 

dilakukan pada lokasi-lokasi di wilayah Riau (Dumai, Pinggir, Libo, Minas, Duri). 

Prosedur service pada saat ini masih menggunakan sistem manual pada 

kegiatan service order. Pada bagian controlling PT. Karya Sejahtera Pratama 

kesulitan dalam mengelola data service dikarenakan semakin bertambahnya alat-

alat berat yang masuk dan membutuhkan perawatan. Sedangkan sistem yang 

berjalan pada saat ini, bagian controlling melakukan tiga proses dalam satu 

kegiatan, yaitu proses penulisan data service, proses persetujuan pimpinan, dan 

proses peng-input-an data service. Pada proses awal, bagian controlling mendata 

alat berat yang akan melakukan perawatan dan ditulis ke dalam faktur service. 

Setelah faktur service tersebut selesai, bagian controlling menemui pimpinan untuk 

meminta persetujuan atas faktur tersebut untuk di-input-kan ke dalam Microsoft 

Excel. Dalam hal ini apabila terjadi kesalahan pada faktur service dan pimpinan 

tidak menyetujui faktur service tersebut, maka bagian controlling harus mendata 

ulang sampai faktur tersebut sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan divalidasi 

oleh pimpinan. Kemudian proses yang terakhir merupakan pengumpulan dari 

keseluruhan data service yang telah di-input-kan ke dalam Microsoft Excel guna 

untuk direkap ke dalam Intenal Service Order (ISO) yang akan dikirim ke kantor 

pusat. 

Dalam pelaksanaan operasional perusahaan sangat membutuhkan dan  

bergantung dengan sistem guna menunjang kelancaran pekerjaan dan proses bisnis 

yang dijalankan. Mengingat pentingnya menerapkan sistem informasi pada 

perusahaan dalam mengelola data, mengelola informasi, dan pengambilan 

keputusan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu 

menyelesaikan setiap pekerjaannya tepat waktu sehingga unit pengguna tidak 

mengalami hambatan kerja yang berarti. Untuk memastikan penyelesaian pekerjaan 

tepat waktu diperlukan adanya kontrol dari atasan sehingga  proses pelaksanaan 

perbaikan dari setiap service order yang masuk dan dokumen data service dapat 

selalu terpantau. 
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Fakta di atas menjelaskan bahwa, dilakukan tiga proses dalam satu kegiatan 

yang membuat kinerja dari bagian controlling tidak maksimal. Masalah lain yang 

dihadapi bagian controlling adalah hilangnya berkas-berkas faktur service ketika  

kembali dibutuhkan karena tidak adanya sistem yang baik. Hal ini membuat 

perusahaan terlambat melaporkan dan mengirim ISO ke kantor pusat sehingga 

menjadi masalah yang harus diperhatikan karena akan merugikan perusahaan, 

sedangkan perusahaan menginginkan kelancaran atas pengelolaan dokumen-

dokumen service tersebut. Diperlukan adanya sistem monitoring dalam mengelola 

dan mengawasi dokumen-dokumen data service tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan sistem pengawasan akan 

membantu perusahaan untuk peningkatan kinerja masing-masing bagian dan 

pengawasan terhadap dokumen-dokumen data service. Oleh karena itu, di angkat 

judul Rancang Bangun Sistem Pengawasan Data Service Berbasis Web pada  PT. 

Karya Sejahtera Pratama. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

merancang dan membangun sistem pengawasan data service berbasis web pada PT. 

Karya Sejahtera Pratama. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pengawasan data service yang dibahas dilakukan terhadap dokumentasi data 

service dari mulai alat masuk, service, lama pengerjaan, sampai dengan alat 

keluar pada PT. Karya Sejahtera Pratama. 

2. Penelitian difokuskan pada bagian controlling dengan menggunakan data 

service alat masuk, alat keluar, dan teknisi tahun 2015 dan hak akses pada 

sistem ialah staff, bagian controlling, dan pimpinan. 

3. Model perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analys and Design 

(OOAD) dengan menggunakan tools Unified Modeling Language (UML) yang 
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terdiri dari 4 diagram, yaitu class diagram, use case diagram, activity diagram, 

dan sequence diagram. 

4. Aplikasi dibangun menggunakan pemograman PHP dan MySQL sebagai 

database server. 

5. Menggunakan metode Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat 

lunak. Tahapan yang dilakukan adalah analisys, design, coding, dan testing. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Merancang dan membangun sistem pengawasan data service berbasis web. 

2. Membantu pihak PT. Karya Sejahtera Pratama dalam mengelola serta 

mengontrol dokumen-dokumen data service.  

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mempermudah bagian controlling dalam mengelola data service perusahaan 

dalam jangka waktu perhari, perbulan, hingga pertahun. 

2. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi dan mengontrol pada setiap data 

service yang masuk. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dipergunakan agar penulisan laporan lebih terarah sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki, berikut merupakan sistematika penulisan pada 

penelitian Tugas Akhir ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta 

Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku serta studi 

kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan tugas akhir 

ini seperti tentang pengertian sistem informasi, manajemen data dan pengawasan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi atau urutan tata cara dan langkah-langkah penelitian 

dari tahap persiapan sampai dengan tahap mengembangkan sistem pengawasan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisis mengenai sistem informasi yang sedang berjalan saat 

ini serta mengidentifikasi permasalahan yang ada kemudian mengusulkan 

pengembangan sistem yang baru. 

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang 

dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan terhadap perangkat 

lunak yang dibangun. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan saran, 

agar penerapan Sistem Pengawasan Data Service pada PT. Karya Sejahtera Pratama 

dapat dikembangkan lagi untuk maintenance selanjutnya. 

 


