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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin pesatnya persaingan antar perusahaan maka semakin besar 

tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk mengembangkan 

perusahaannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat 

mengembangkan perusahaan dengan baik adalah dengan cara meningkatkan 

penjualan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

PT. Royal Inti Mandiri Abadi Abadi, atau disebut PT. RIMA, adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi semen. PT. Royal Inti Mandiri 

Abadi adalah distributor utama Semen Tiga Roda wilayah Jawa Timur perwakilan 

dari PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk selaku produsen Semen Tiga Roda. 

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi semen 

PT. RIMA mempunyai banyak cabang yang terdapat di provinsi Jawa Timur yang 

kemudian disebut sebagi zona. Dalam setiap zona terdapat sales yang bertugas 

untuk memasarkan produk Semen Tiga Roda. Selain memasarkan produk tersebut 

sales mempunyai tugas untuk mengumpulkan informasi dari toko bangunan seperti 

menanggapi keluhan dari toko terkait dengan produk yang dipasarkan, besarnya 

kapasitas gudang toko, harga kompetitor, promo program dari kompetitor dan lain 

sebagainya. Untuk memperoleh informasi tersebut sales dapat melakukan 

kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya oleh divisi 

Customer Service. Dari hasil kunjungan tersebut sales wajib membuat laporan
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dengan format yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada divisi 

Customer Service. 

Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa masalah yang seringkali harus 

dihadapi oleh divisi Customer Service seperti : 

1. Sales melakukan kunjungan di luar batas waktu yang telah ditentukan. 

2. Laporan yang diberikan kepada divisi Customer Service tidak valid atau tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Jadwal kunjungan yang dibuat seringkali tidak tersampaikan dengan baik di 

masing-masing zona. 

4. Tidak dapat memonitor aktivitas zona apakah sudah melakukan kunjungan atau 

belum. 

PT. Royal Inti Mandiri Abadi menginginkan adanya suatu sistem informasi 

yang dapat mengelola penjadwalan kunjungan tersebut, sehingga aktivitas 

kunjungan yang terdapat pada tiap-tiap zona dapat dimonitor dengan baik dan dapat 

menghasilkan laporan yang informatif. Sehingga dapat meningkatkan penjualan 

dan pelayanan kepada pelanggan PT. Royal Inti Mandiri Abadi itu sendiri. 

1.2   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi penjadwalan kunjungan sales 

pada PT. Royal Inti Mandiri Abadi sehingga memudahkan pengelolaan jadwal 

kunjungan itu sendiri? 
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2. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi penjadwalan kunjungan sales 

yang dapat menghasilkan laporan yang informatif? 

1.3   Batasan Masalah  

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem informasi penjadwalan kunjungan sales ini hanya 

mencakup proses penjadwalan mulai dari pembuatan jadwal pada zona yang 

ditentukan hingga pembuatan laporan. 

2. Sistem ini diselesaikan dengan berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan perancangan database 

menggunakan MySQL. 

1.4   Tujuan   

Berdasarkan batasan masalah diatas maka tujuan dari kerja praktek kerja 

praktek ini adalah : 

1. Membuat sistem informasi penjadwalan kunjungan sales pada PT. Royal Inti 

Mandiri Abadi sehingga dapat mempermudah pembuatan jadwal kunjungan 

untuk sales dan pembuatan laporan pada tiap-tiap zona. 

2. Dapat memberikan informasi secara informatif bagi PT. Royal Inti Mandiri 

Abadi yang diperoleh dari kunjungan. 

1.5   Manfaat  

Manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan kemudahan dalam 

pembuatan jadwal sales serta dapat memberikan informasi secara informatif bagi 
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PT. Royal Inti Mandiri Abadi yang diperoleh dari kunjungan sehingga proses 

monitoring kunjungan yang dilakukan di tiap-tiap zona dapat lebih mudah. 

1.6   Sistematika penulisan  

Sitematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar pada setiap 

bab-bab yang akan dibahas didalamnya, dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, sistematika penulisan laporan kerja 

praktek. 

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum PT. Royal Inti Mandiri Abadi, 

Tentang Sejarah Singkat PT. Royal Inti Mandiri Abadi, Visi, Misi, Lokasi 

Perusahaan, serta Struktur Organisasi. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam membantu proses 

analisis dan desain sistem, yaitu Sistem Informasi, Analisis dan 

Perancangan, Bagan Alir Sistem, Data Flow Diagram, Entity Relationship 

Diagram, serta interaksi manusia dengan komputer. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang akan digunakan, 

implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat, dan evaluasi 

terhadap sistem yang telah diuji coba. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi Kesimpulan mengenai sistem yang telah dibuat berupa sistem 

informasi penjadwalan kunjungan sales pada PT. Royal Inti Mandiri 

Abadi, dan saran untuk perbaikan sistem di masa mendatang. 

LAMPIRAN 

Dalam bagian ini penulis menyertakan beberapa lampiran yang menunjang 

kerja praktek ini. 
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