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B A B  I  

P E N D A H U L U A N  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan 

sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka 

sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga 

mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. 

 Pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu, khususnya sebagai 

media pengolah data sehingga bisa diambil keputusan yang tepat dalam 

melakukan suatu tindakan terus berkembang dengan pesat. Itu semua berkat 

kemajuan teknologi yang didorong oleh keinginan manusia untuk dapat 

melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan aman. 

Sistem monitoring tangki merupakan hal yang sangat penting bagi 

sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan SPBU dalam pengambilan keputusan dan merupakan salah satu faktor 

untuk berhasil tidaknya suatu manajemen SPBU. Sistem monitoring dapat 

digunakan untuk mengetahui stok bahan bakar setiap saat secara akurat yang ada 

di dalam tangki, dapat mengetahui volume penerimaan bahan bakar dari mobil 

tangki, dapat mengetahui suhu dan mendeteksi adanya kandungan air dalam 

tangki, dapat mencegah bahan bakar dalam tangki habis atau overfill (mendeteksi 

stok minimum dan maksimum), menghasilkan laporan stok, pengisian, event, 

snapshot dan penyusutan yang lengkap, cepat, akurat sehingga mencegah 

terjadinya kesalahan pembacaan manusia. Jika sistem monitoring ini tidak ada 
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maka tentu saja menghambat kinerja staf SPBU, contohnya saja jika ingin 

mengetahui adanya kandungan air di dalam tangki, sulit bahkan tidak mungkin 

untuk melakukannya secara manual. 

PT. Phase Delta Control merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa informasi dan otomasi. Bidang otomasi, khususnya aplikasi 

Monitoring System, yang merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus 

perusahaan. Namun perusahaan ini dirasa menemukan kendala yaitu bagaimana 

membuat desain tampilan program yang efektif, efisien dan mudah dimengerti 

oleh user.  

Saat ini PT. Phase Delta Control sudah berusaha untuk 

mengimplementasikan sebuah sistem informasi monitoring, persoalannya, 

tampilan sistem informasi yang ada dirasa kurang memenuhi kebutuhan user serta 

sulit untuk dimengerti. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk 

membuat sebuah tampilan sistem atau program yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan user. 

Oleh karena itu dalam kerja praktek yang dilaksanakan pada PT. Phase 

Delta Control tersebut, dilakukan analisa terhadap sistem yang ada. Dimana 

analisa yang dilakukan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, khususnya 

terhadap tampilan program agar dapat memaksimalkan kinerja sistem. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana membuat dan merancang desain monitoring sistem  

pada PT. Phase Delta Control yang meliputi: 

1. Bagaimana membuat dan merancang desain tampilan program yang 

mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan oleh user? 

2. Bagaimana membuat dan merancang desain tampilan program yang mudah 

dipahami dan dimengerti oleh user? 

3. Bagaimana membuat dan merancang desain tampilan program yang mampu 

menampilkan laporan yang akurat? 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

pembuatan sistem informasi hanya mencakup tentang desain tampilan program 

monitoring sistem. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk membuat dan merancang 

sebuah desain tampilan program yang lebih mudah untuk dipakai oleh user terkait 

dengan kesulitan user dalam memahami data yang dihasilkan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari kerja praktek ini adalah untuk membuat desain tampilan 

program yang lebih efektif, efisien dan mudah dimengerti oleh user. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan kerja praktek ini disusun secara sistematis dalam lima 

bab yang akan memudahkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap penelitian 

proyek sistem informasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan 

singkat mengenai sistematika dalam penulisan laporan proyek sistem informasi 

ini. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan pembuatan laporan, manfaat bagi penggunanya, serta sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II PROFIL PT. Phase Delta Control 

Bab ini membahas tentang gambaran umum PT. Phase Delta Control dan 

struktur organisasi yang bersangkutan beserta job descriptionnya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai macam  teori yang mendukung 

dalam pembuatan dokumentasi yaitu pengertian sensor, pengertian konsep dasar 

Sistem Komunikasi Industri RS-485, pengertian RTU(Remote Terminal Unit), 

diagram dasar jaringan, Modul Remote Data Acquisisi, ADAM(modul controller). 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas tentang cara kerja sistem monitoring, tampilan 

program monitoring tangki, snapshot program monitoring tangki, analisis 

document flow, data flow diagram, context diagram, entity relationship diagram 

beserta struktur file. 

 



5 

 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan 

desain tampilan program serta saran yang bertujuan untuk pengembangan sistem 

ini di masa yang  mendatang. 

 


