
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring  dengan  era  kemajuan  zaman  dewasa  ini,  kebutuhan  akan 

teknologi  semakin tidak bisa dipisahkan lagi, terutama untuk pengolahan data 

penjualan dan pembelian dalam suatu perusahaan maupun suatu usaha dagang. 

Dengan penggunaan teknologi  dalam pengolahan data transaksi yang terjadi di 

suatu  usaha  perdagangan  akan  semakin  mempercepat  pengolahan  transaksi 

dan pengefisienan tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan. 

Pertamina Depot Kaimana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang distribusi penjualan Bahan bakar minyak. kegiatan utama yang terjadi di 

Depot Pertamina Kaimana Papua adalah transaksi penjualan. Proses terjadinya 

transaksi tersebut berlangsung setiap hari dan dikelolah langsung oleh pimpinan 

depot  pertamina  kaimana  yang  dibantu  oleh  beberapa  karyawan/  karyawati, 

dalam menangani transaksi penjualan ke rekanan/konsumen dilakukan proses 

pengolahan data pemesanan yang bertujuan memberi  nota pemesanan yang 

digunakan sebagai nota pembayaran dari bahan bakar  yang dipesan . 

Dalam melakukan semua kegiatan transaksi  pemesanan,  pembayaran, 

pengiriman, maupun pendataan stok barang sumber daya yang digunakan dan 

sangat  diandalkan adalah sumber  daya manusia  yaitu  tenaga dari  karyawan/ 

karyawati  yang bekerja  di  depot  pertamina kaimana papua.  Dengan semakin 

bertambah  banyaknya  kegiatan  transaksi  penjualan¸maka  akan  semakin 

menambah banyak masalah yang timbul jika pendokumentasian semua transaksi 

dilakukan secara manual. 
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Proses pengolahan data  pemesanan pada Depot  Pertamina Kaimana-

Papua  telah  dilakukan  secara  terkomputerisasi  dimana  telah  tersedia  proses 

pengolahan data yang cukup efektif dalam membuat nota pesan tersebut. akan 

tetapi  kendala  yang   ada  adalah,  kesulitan  dalam  penggunaan  dan 

pengaplikasiannya,  perancangan  databasenya  masih  terkesan  rumit  dalam 

pengaplikasiannya,  sehingga  bila  staff  yang  bertanggung  jawab  dalam 

pengolahan data  tersebut tidak ada maka akan menghambat proses pekerjaan, 

oleh  karena  itu  disini  akan  di  cari  solusi/kerangka  untuk  mempermudah, 

bagaimana  membuat  suatu  data  base  yang  dapat  memudahkan  dalam 

pengaplikasiannya, tentunya untuk meningkatkan kinerja dari Depot Pertamina 

Kaimana Papua.

1.2. Maksud

Maksud penulisan skripsi ini adalah membuat sebuah sistem pengolahan 

data  yang  baik,  serta  memberikan  kemudahan-kemudahan  dalam 

penggunaannya  bagi  setiap  pemakai,pengguna/user yang  ada  pada  DEPOT 

PERTAMINA KAIMANA PAPUA.

1.3. Tujuan

1. Tujuan  penulisan  skripsi  ini  adalah  Membuat  Pengolahan  Data 

pemesanan yang meliputi proses penerimaan order sampai kepada 

pelaporan  hasil  pemesanan  perusahan  tersebut  yang  mana 

dimaksudkan  untuk  mempermudah  setiap  pengguna  atau  user 

didalam proses  pengolahan  data  dari  Depot  Pertamina  Kaimana 

Papua 
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2. Sebagai  upaya  memberi  kemudahan  kepada  pelanggan  dalam 

pengajuan pembelian Bahan Bakar Minyak, dengan metode yang 

sistematik

1.4. Batasan Permasalahan                                                                 

Dengan  banyaknya  permasalahan  yang  ada  pada  Depot  Pertamina 

Kaimana-Papua,  maka pada karya tulis  ini  terfokus pada proses Pengolahan 

Data Pemesanan Penjualan Bahan Bakar Minyak .

1.5. Sistimatika Penulisan

Untuk  memenuhi  persyaratan  karya  tulis,  diperlukan  suatu 

kerangka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan di 

dalam mewujudkan penulisan karya tulis  yang berjudul  “  Pengolahan 

Data  Pemesanan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)   Depot  Pertamina 

Kaimana Papua ”. Adapun sistematika dari karya tulis ini adalah sebagai 

berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab  ini  berisi  latar  belakang  masalah,  pokok  masalah, 

batasan  masalah,  metode  pengumpulan  data  dan 

sistematika penulisan karya tulis.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Bab  ini  berisi  mengenai  sekilas  tentang  institusi  tempat 

pengambilan data dalam hal ini Depot Pertamina Kaimana-

Papua dan prosedur tentang pengolahan data.
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BAB 3. ANALISI DAN PERANCANGAN 

Bab ini  berisi   diagram alir  sistem,  perancangan berkas 

basis data, relasi antar tabel, perancangan masukan dan 

perancangan keluaran.

BAB 4. PEMBAHASAN PROGRAM

Bab  ini  berisi  tentang  spesifikasi  dan  pelaksanaan 

program.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang 

telah disajikan.
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