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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus 

terhadap kinerjanya untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan 

melalui strategi pengelolaan yang tepat yaitu dengan cara menyampaikan informasi 

yang benar dan relevan, sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya pemantauan dan 

evaluasi maka penulusuran kegiatan proses kinerja dalam organisasi berjalan dengan 

cepat dan akurat.  

PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) bergerak di bidang 

inspeksi (komersial), audit (proyek), pengujian (proyek), analisa (laboratorium), 

layanan sertifikasi (proyek), dan layanan pelatihan (proyek). Perusahaan ini memiliki 

beberapa jaringan kerja Laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai kota di 

Indonesia yang dikemas secara terpadu, serta didukung oleh 2.646 tenaga profesional 

yang ahli di bidangnya. PT Sucofindo cabang Surabaya memiliki ±150 orang yang 

terbagi dalam bagian Administrasi, Keuangan, Operasi, SDM, Marketing, Penjualan 

dan Dukungan Operasi. Salah satu kegiatan bagian Administrasi PT Sucofindo adalah 

kegiatan order yang memiliki kompetensi pelayanan jasa inspeksi (komersial). 

Kompetensi pelayanan jasa inspeksi tersebut merupakan kegiatan order yang disebut 

status order, status order yang meliputi transaksi order, surat tugas, invoice serta 

sertifikat. Kegiatan order yang dilakukan bagian administrasi mengalami penurunan di 
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dalam kompetensi pelayanan jasa inspeksi. Adanya penurunan kompetensi pelayanan 

jasa inspeksi, maka PT Sucofindo dalam meningkatkan kompetensi pelayanan jasa 

dengan melakukan pemantauan, dan mengevaluasi secara terus-menerus terhadap 

kinerjanya untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kompetensi 

bidang layanan jasa inspeksi tersebut yang terdapat di bagian Administrasi yang 

didalamnya terdiri dari Kasubid Pemberi Tugas Kerja (PTK), PTK, Admin dan Operasi 

yang menangani proses pengerjaan pada jasa di bidang inspeksi (komersial), Kasubid 

PTK merupakan kepala bagian administrasi yang berhak untuk memantau dan 

mengevaluasi status order.  

Gambaran umum dari proses status order dimulai dari Kasubid PTK dan Operasi 

menerima order dari pelanggan, bagian Operasi akan membuat status order dan setelah 

proses order dilakukan maka dibuat transaksi order. Transaksi order dimonitoring oleh 

Pemberi Tugas Kerja (PTK) untuk dibuat surat tugas. Setelah itu PT Sucofindo 

Surabaya akan mengirimkan petugas lapangan ke pelanggan untuk mengerjakan dan 

mencatat Hasil Pemeriksaan Lapangan (HPL). Setelah HPL diterima oleh bagian PTK 

dan Operasi akan dicatat kedalam invoice (tagihan) serta sertifikat, Kasubid PTK dan 

operasi akan memantau transaksi order dan pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK). 

Dari sistem yang sudah ada ditemukan beberapa kendala pihak Kasubid PTK 

antara lain sebagai berikut : 

a. Dari sistem yang sudah ada, Kasubid PTK maupun Bagian Operasi  selalu kesulitan 

dalam membuat status order yang mengakibatkan keterlambatan dalam 

menyelesaikan dokumen invoice dan sertifikat.  
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b. Kasubid PTK mengalami kesulitan untuk pemilihan penjadwalan penugasan 

sehingga pembagian pembuatan surat tugas kurang merata.  

 

c. Kasubid PTK mengalami kekurangan dokumen pendukung invoice untuk 

menghasilkan invoice. 

d. Kasubid PTK kesulitan memantau status order jika diluar perusahaan. 

Dari permasalahan yang ada maka diperlukan aplikasi tracking untuk status order 

berbasis web pada PT Sucofindo Cabang Surabaya, sehingga dapat membantu Kasubid 

PTK PT Sucofindo memantau status order yang membantu untuk mempersingkat 

waktu pekerjaan dalam menyelesaikan dokumen invoice sehingga mampu 

mendapatkan value invoice yang maksimal. Aplikasi ini juga dapat memantau 

penugasan yang telah dijadwalkan agar terbagi rata dalam pembuatan surat tugas 

sehingga penugasan akan berjalan maksimal. Selain itu, aplikasi dapat memberikan 

evaluasi terhadap status order untuk mendapatkan dokumen pendukung  untuk 

memaksimalkan value pendapatan dan memberikan respon baik kepada pelanggan, 

terutama bagian order pada PT Sucofindo karena pelayanan jasa inspeksi yang berjalan 

maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan dalam 

Tugas Akhir ini adalah  “Bagaimana Merancang dan Membangun Aplikasi Tracking 

Status Order Berbasis Web Pada PT Sucofindo Cabang Surabaya”.  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir Rancang Bangun Aplikasi Tracking Status 

Order, ruang lingkup permasalahan dibatasi pada : 

a. Aplikasi ini dapat menulusuri status order, pemilihan penugasan (surat tugas), 

serta dokumen pendukung invoice. 

b. Aplikasi ini hanya untuk pelayanan jasa inspeksi (komersial). 

c. Adanya proses pemantauan status order maka muncul evaluasi untuk 

mendapatkan dokumen pendukung. 

d. Data yang digunakan adalah data dari sistem PT Sucofindo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah terbentuknya aplikasi tracking memberikan informasi status 

order sebagai pengambil keputusan untuk kebutuhan top management (Kasubid PTK).  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini,maka diharapkan memiliki beberapa nilai 

manfaat penulisan, melalui sistem informasi ini bagian status order atau role bisnis 

Sucofindo yang menghasilkan laporan yang informatif  sebagai pengambil keputusan 

untuk kebutuhan Top Management (Kasubid PTK). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar pada setiap bab-

bab yang akan dibahas pada laporan ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

Bab I  Pendahuluan 

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori 

Bab  landasan teori menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan 

permasalahan dan teori yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

yaitu pengertian order, surat tugas, sertifikat, invoice, penjelasan workflow, penjelasan 

System Development Life Cycle (SDLC). 

Bab III  Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab analisis dan perancangan sistem menjelaskan mengenai analisis permasalahan dan 

perancangan sistem yang digambarkan melalui Document Flow, System Flow, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur basis data dan 

desain input/output. 

Bab IV Implementasi dan Evaluasi 

Bab evaluasi dan implementasi menjelaskan mengenai implementasi dari aplikasi yang 

dibuat dan memberikan penjelasan terkait rancangan input dan output serta pengujian 
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dari aplikasi yang telah dibuat untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan dan 

permasalahan.  

Bab V     Penutup    

Bab penutup menjelaskan kesimpulan dan saran atas aplikasi yang telah dibuat yang 

dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya. 


