
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Temprina Media Grafika adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan.  Perusahaan ini melakukan pembelian bahan baku percetakan 

seperti kertas dan tinta. Aliran kerjanya terdapat proses produksi dari bahan baku 

menjadi  bahan  jadi,  kemudian  penjualan  barang  hasil  produksi  ke  customer. 

Seiring  dengan  berjalannya  proses  kerja  pada  perusahaan  ini  menyebabkan 

semakin bertambahnya data administrasi gudang. Sehingga semakin banyak pula 

data yang harus ditangani oleh pihak manajemen.

Perusahan tersebut  memiliki  10 cabang di  berbagai  kota di  Indonesia. 

Dengan semakin bertambahnya cabang PT. Temprina, maka data yang disimpan 

juga semakin bertambah. Hal ini menuntut kebutuhan akan informasi yang bagus, 

sehingga  diharapkan  dapat  membantu  proses  pengambilan  informasi  yang 

diperlukan.

Tingkatan tertinggi di PT. Temprina adalah Manajer. Manajer melakukan 

pengambilan keputusan dengan menganalisa  data  perusahaan.  Jika jumlah data 

semakin  bertambah  banyak,  diperlukan  sebuah  desain  database  agar  proses 

pengambilan informasi yang diperlukan ketika proses  generate laporan menjadi 

lebih  cepat.  Manajemen PT Temprina  membutuhkan laporan analisa  inventori, 

laporan analisa penjualan, dan laporan analisa pembelian yang bisa dilihat  dari 

berbagai dimensi, seperti di lihat berdasarkan dimensi waktu dimensi barang dan 

dimensi  supplier.  Laporan  tersebut  nantinya  akan  digunakan  oleh  manajemen 
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untuk membantu dalam pengambilan keputusan, melalui pelaporan berupa grafik 

dan tabel.

Manajer PT. Temprina Media Grafika membutuhkan  sumber informasi 

yang relevan dan berkualitas untuk membantu pengambilan keputusan. Sumber 

informasi  tersebut  berupa laporan analisa  atau OLAP. Untuk membuat  laporan 

analisa  atau  OLAP penulis  menggunakan  Oracle  Business  Intelligence karena 

menurut  Beacon  (2007)  Oracle  Business  Intelligence  Suite  Enterprise  Edition  

Plus (Oracle  BI EE Plus) adalah  sebuah suite  yang  komprehensif  dari  produk 

Bisnis  Intelejen  enterprise  yang  memberi  area  yang  penuh  dalam kemampuan 

analisis dan pelaporan.

Diharapkan,  pemakaian  aplikasi  OLAP  dengan  tool Business 

Intelligence  Oracle dari  sumber  Data  Warehouse  pada  PT.  Temprina  dapat 

membantu manajer dalam mengambil keputusan, melalui pelaporan berupa grafik 

dan tabel.

1.2 Perumusan Masalah

Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  disimpulkan 

bahwa  perumusan masalah dari sistem ini adalah:

1. Bagaimana  menghimpun  data  transaksi  Inventori  menjadi  sebuah  Data 

Warehouse  menggunakan  terminologi  database  multidimensi  yang  dapat 

memproses informasi dengan kredibilitas tinggi dan efisien.

2. Bagaimana menyusun laporan  OLAP berupa grafik dan tabel yang dapat 

memberikan informasi yang relevan dan berkualitas. Laporan tersebut yaitu 

laporan analisa jumlah stok inventori, analisa jumlah permintaan pembelian, 

analisa  jumlah  order  pembelian,  analisa  penerimaan  barang  pembelian, 
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analisa jumlah penjualan dan analisa jumlah tagihan penjualan barang yang 

memudahkan  pengguna  dalam  membuat  analisa  tren  untuk  membantu 

pengambilan keputusan.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam aplikasi ini akan dibatasi sebagai berikut:

1.      Hanya menggunakan satu jenis database yaitu oracle.

2.      Sumber data yang digunakan adalah data Inventori.

3. Pembuatan laporan menggunakan tool Business Intelligence Oracle.

4. Hanya  membahas  data  warehouse  dan  OLAP  dalam pembuatan  laporan 

analisa, sedangkan mengenai data mining tidak dibahas.

5. Laporan yang akan dihasilkan berbasis web.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

1. Membuat  Data  Warehouse yang  dihimpun  dari  data  transaksi  Inventori 

menjadi  sebuah  data  warehouse  menggunakan  terminologi  database 

multidimensi  yang  dapat  memproses  informasi  dengan kredibilitas  tinggi 

dan efisien.

2. Menyusun laporan  OLAP berupa grafik dan tabel yang dapat memberikan 

informasi  yang  relevan  dan  berkualitas.  Laporan  tersebut  yaitu  laporan 

analisa jumlah stok inventori, analisa jumlah permintaan pembelian, analisa 

jumlah  order  pembelian,  analisa  penerimaan  barang  pembelian,  analisa 

jumlah  penjualan  dan  analisa  jumlah  tagihan  penjualan  barang  yang 

memudahkan  pengguna  dalam  membuat  analisa  tren  untuk  membantu 
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pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan ini adalah berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada  bab  ini  dibahas  tentang  latar  belakang   masalah  dan  penjelasan 

permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan masalah 

yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada  bab ini di bahas secara singkat teori teori yang berhubungan dan 

mendukung dalam penyelesaian permasalahan.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Pada  bab  ini  dibahas  tentang  analisa  kebutuhan  sistem,  prosedur 

pengembangan, arsitektur Data Warehouse, dan arsitektur jaringan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada  bab  ini  dibahas  tentang  implementasi  sistem  yang  dibuat,  dan 

evaluasi  dari  aplikasi  yang  dibuat  untuk  mengetahui  aplikasi  tersebut 

telah  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  sesuai  yang 

diharapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari sistem yang telah dibuat dan saran untuk 

pengembangannya.


