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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PT INDO BISMAR yang berlokasi di jalan Bendul Merisi Permai Blok R.9-

10, Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan 

perdagangan dimana dalam bidang jasa perusahaan menyediakan jasa rental mobil, 

Tour and Travel  serta melayani reparasi komputer dan HP sedangkan untuk bidang 

perdagangan perusahaan menjual HP, Laptop dan accessories. PT INDO BISMAR 

memiliki 18 toko yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

PT INDO BISMAR memiliki 700 karyawan yang tersebar di cabang Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Beberapa karyawan yang ditempatkan di kantor cabang 

PT INDO BISMAR terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu, bagian accounting, 

bagian marketing, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian pengiriman 

barang, bagian retur dan juga bagian purchasing. 

Dalam menghadapi persaingan dagang yang cukup ketat, perusahaan berusaha 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan juga kepercayaaan pelanggan 

pada perusahaan, salah satunya dengan memberikan pelayanan dari Kartu Garansi 

yang diberi nama Garansi Ekspress. Kartu Garansi Ekspress merupakan kartu 

garansi yang diproduksi oleh PT INDO BISMAR dan di distribusikan ke toko milik 

PT INDO BISMAR. Kartu garansi ini  memiliki fungsi yang sama dengan kartu 

garansi resmi handphone, perbedaan kartu garansi resmi dengan kartu garansi 

ekspress adalah pemberian layanaan penggantian unit  yang rusak dengan unit yang
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baru bagi pelanggan dengan pemrosesaan yang mudah dan cepat. Tanggung jawab 

keseluruhan dari kartu garansi ekspress akan dilimpahkan sepenuhnya pada pihak 

PT INDO BISMAR sebagai distributor kartu garansi. 

Saat ini, proses pendistribusian kartu garansi pada PT INDO BISMAR masih 

mengalami kesulitan untuk melakukan pencatatan kartu garansi ke tiap toko 

cabang. Pihak marketing adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan 

tersebut. Proses pendistribusian kartu garansi diawali dengan memeriksa aktivasi 

kartu garansi secara satu per satu oleh pegawai marketing yang menangani 

distribusi kartu garansi melalui forum diskusi yang ada pada whatapps berupa 

gambar kartu garansi yang telah teraktivasi. Gambar tersebut berisikan laporan 

aktivasi dari kartu garansi per hari. 

Semakin berkembangnya usaha maka semakin banyak toko yang tersebar di 

beberapa daerah dan proses pencatatan kartu  garansi yang masih harus cek satu per 

satu dapat menimbulkan dampak yaitu sering terjadi kesalahan dalam 

mendistribusikan kartu garansi. Pencatatan dari distribusi kartu garansi juga masih 

menggunakan buku yang memberi dampak penumpukan dan kehilangan data kartu 

garansi. Dampaknya pegawai kesulitan mendata toko mana yang memerlukan kartu 

garansi yang teregristrasi, hal ini menjadi alasan keterlambatan pengiriman kartu 

garansi ke toko cabang. Dampak kedua yaitu data dari kartu garansi tidak terstruktur 

dengan baik, sehingga pada saat pegawai ingin menggunakan data sebagai laporan, 

pegawai kesulitan dalam pembuatan laporan tersebut karena harus merekap satu per 

satu dari setiap buku per toko. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka 

dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu pegawai dalam merekap aktivasi 

dari distribusi kartu garansi dan juga membuat laporan pendistribusian kartu 
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garansi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam laporan kerja Pratik ini penulis 

mengambil judul “Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Kartu Garansi pada PT 

INDO BISMAR”. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan user dapat terbantu 

dalam pencatatan distribusi kartu garansi dan membeikan informasi mengenai 

laporan distribusi kartu garansi, sehingga mampu meningkatkan kinerja secara 

efektif dan efisien dalam pendistribusian kartu garansi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahnnya ialah bagaimana merancang dan membangun aplikasi distribusi 

kartu garansi pada PT INDO BISMAR? 

1.3      Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat digunakan , antara lain : 

1. Aplikasi ini hanya membahas distribusi kartu garansi yang ada pada PT 

INDO BISMAR 

2. Aplikasi ini tidak membahas mengenai penjualan yang dilakukan oleh 

toko, jadwal pendistribusian dan pada proses retur hanya membahas 

mengenai status dari nomor kartu garansi. 

3. Aplikasi ini tidak menangani mengenai pembayaran dari kartu garansi 

oleh pihak toko kepada pihak PT INDO BISMAR. 

4. Output atau keluaran aplikasi adalah laporan distribusi kartu garansi yang 

akan digunakan oleh pihak marketing dan direktur. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan maka terdapat tujuan 

yang akan dicapai adalah Merancang dan membangun aplikasi distribusi Kartu 

Garansi yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 

1.5 Manfaat 

Dari pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Kontribusi bagi perusahaan. 

Mempermudah perusahaan dalam melakukan perekapan distribusi 

kartu garansi yang dilaporkan oleh toko cabang. 

2. Kontribusi bagi kampus. 

Meningkatkan hubungan kemitraan antara Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya dengan PT INDO BISMAR. 

3. Kontribusi bagi mahasiswa. 

Mahasiswa mampu mengaplikasikaan ilmu yang didapat. 

1.6 Sistematika Penulisan. 

 Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa 

bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, batasan  

masalah, tujuan kerja praktik, kontribusi kerja praktik bagi 

perusahaan, kampus, dan mahasiswa serta sistematika penulisan 

laporan keerja praktik 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai PT INDO 

BISMAR yang meliputi sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, 

struktur organisasi dan deskripsi pekerjaaan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan beberapa teori singkat yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kerja praktik. Tero-teori ini akan dijadikan 

bahan acuan bagi penulis untuk menyelesaikan masalah dan 

laporana. 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini menguraikan tentang prosedur dan langkah sistematis yang 

terdiri dari 4 bagian yaitu analisis sistem, desain, implementasi, dan 

evaluasi dalam menyelesaikan kerja praktik. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpilan dari pelaksanaan kerja praktik dan 

saran-saran untuk menyempurnakan sistem di masa yang akan 

datang. 


