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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem teknologi dan informasi komputer memiliki perkembangan yang 

pesat sejalan dengan besarnya dibutuhkannya suatu informasi. Berkembangnya 

teknologi informasi tidak terlepas dari besarnya perkembangan teknologi 

komputer, dikarenakan komputer yaitu suatu media yang bisa diberikannya 

kemudahan untuk manusia saat menyelesaikannya sebuah pekerjaan. Dinamika 

serta perubahan masyarakat yang kian hari semakin cepat sesuai dengan 

berkembangnya zaman serta teknologi sehingga diperlukannya kualitas 

informasi yang tepat, akurat serta cepat. Teknologi informasi merupakan suatu 

contoh hasil dari teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat 

yang bisa menolong manusia untuk dilakukannya pengolahan informasi dan 

disajikannya suatu informasi yang sangat berkualitas. Dalam disediakan 

informasi itu, diperlukannya sebuah alat bantu ataupun sebuah media dalam 

pengolahan informasi-informasi supaya bisa disajikannya menjadi suatu 

informasi yang memberikan manfaat dengan dikemasnya yang menarik dan 

memiliki pedoman terhadap kriteria informasi berkualitas.  

PT Iris Worldwide Indonesia yang bergerak dibidang marketing promosi 

produk PT Nestle Indonesia masih melakukan pelaporan secara manual 

kegiatan sampling yang dilakukan oleh team. Pencatatan laporan ini 

menyangkut dengan barang yang dibawa oleh team sampling, laporan kegiatan 

team sampling di dalam store, laporan penjualan dan data konsumen yang 

mencoba dan membeli produk dari PT Nestle Indonesia. Dalam hal pelaporan 

dengan cara manual sering kali terjadinya kesalahan sehingga membuat team 

dapat bekerja dua kali untuk mengganti laporan kegiatan sampling.  

Pelaporan kegiatan team sampling ini salah satu unsur terpenting yang akan 

diberikannya memberikan feedback kerja sama terhadap PT Iris Worldwide 

Indonesia kepada PT Nestle Indonesia. Data-data yang dilaporkan oleh team 

sampling dikemas dalam bentuk diagram untuk mengetahui produk apa saja 
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yang paling laku di pasaran, range usia konsumen yang biasanya mencoba dan 

membeli produk Nestle dan kendala apa saja yang paling banyak ditemui oleh 

team sampling selama kegiatan sampling berjalan. Data-data ini mendukung 

juga untuk penjualan produk PT Nestle Indonesia ke depannya di store yang 

bersangkutan dan juga memberi tahu kendala apa saja yang dialami oleh team 

selama kegiatan sampling berjalan. 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis akan memberikannya suatu 

solusi yaitu dirancangnya sistem informasi berupa aplikasi berbasis web secara 

terstruktur untuk mempermudah kerja team sampling dalam pembuatan laporan 

kegiatan sampling dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP serta 

digunakannya database MySQL. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam uraian tersebut yang menjadi permasalahan yaitu cara pelaporan 

kegiatan team sampling selama bertugas yang masih manual sehingga membuat 

pekerjaan team sampling tidak efektif, maka rumusan masalahnya adalah  

a. Bagaimana membuat aplikasi pelaporan kegiatan yang memudahkan 

pekerjaan  team sampling di lapangan? 

b. Bagaimana aplikasi yang nantinya dibuat dapat bekerja dengan baik 

sehingga team sampling dan pihak PT Iris Worldwide Indonesia 

dimudahkan dalam hal reporting? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya perancangan sistem informasi tidak keluar topik, maka penulis akan 

membatasi masalah yang berkaitan, yaitu  

a. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor PT Iris Worldwide Indonesia Fixed 

Kitchen Jakarta 1 

b. Fitur yang akan dibangun di aplikasi ini meliputi sign up/login form, 

checklist barang yang dibawa oleh team sampling, absensi team sampling 

menggunakan GPS Camera yang akan terintegrasi oleh maps dan akan di-

upload di bagian upload dokumen, penambahan database konsumen yang 
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mencoba atau membeli produk PT Nestle Indonesia, penghitungan jumlah 

cups keluar yang digunakan selama kegiatan sampling, penghitungan 

penjualan yang berhasil dilakukan oleh team sampling dan resume hasil 

kegiatan yang dilakukan oleh team sampling. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Dirancangnya suatu sistem informasi untuk pelaporan kegiatan team 

sampling PT Iris Worldwide Indonesia 

2. Sebagai jembatan informasi dan pemberian feedback kerja sama PT Iris 

Worldwide Indonesia kepada PT Nestle Indonesia terkait kinerja team 

sampling. 

3. Mempermudah pekerjaan team sampling dalam melakukan pelaporan 

kegiatan sampling. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi team sampling, mempermudah pekerjaan team untuk melaporkan hal-

hal yang berhubungan dengan kegiatan sampling di store. 

2. Bagi PT Iris Worldwide Indonesia, mempermudah pemberian feedback 

kerja sama kepada PT Nestle Indonesia. 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Luaran penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebuah aplikasi berbasis 

web sistem informasi pelaporan kegiatan team sampling Nestle dan laporan 

tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun laporan ini, sistematika yang dibahas yang mengatur serta 

menyusun ke dalam 5 bab, pada setiap babnya terdari dari sub bab. Dalam 

diberikan suatu gambarannya yang lebih jelas, makan akan diuraikannya 

dengan singkat tentang materi dari bab-bab saat menulis laporan ini yaitu.  
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskannya mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian 

terdiri dari alasan dalam memilih judul ataupun latar belakang, rumusan 

masalah, maksud serta tujuannya, batasan permasalahan, metode yang 

dipergunakan dan sistematik dalam menulis laporan.  

 

BAB II TINJUAN PUSTAKA  

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dijadikannya sebagai acuan 

dalam penyusunan laporan, teori yang dibahas yaitu mengenai rancangan 

sistem, sistem informasi serta berbagai macam teori yang memiliki hubungan 

dengan judul penelitian yang dibahas.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode serta cara mengumpulkannya suatu 

data yang dimanfaatkan oleh penulis untuk dilakukannya penelitian.  

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini dijelaskannya tentang lokasi penelitian, struktur organisasi serta fungsi, 

langkah kerja, spesifikasi sistem yang digunakan dan masalah pokok yang 

dihadapinya serta alternatif pemecahan masalah.  

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang didapatkannya dari bab-bab 

sebelumnya serta saran yang dituliskan guna untuk peneliti selanjutnya. 

 


