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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 PT Kridha Multiniaga Prima (PT KMP) adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang distribusi consumer goods. Didirikan pada tahun 1972 dengan 

nama Toko Baru oleh Bapak Indro Ludiro don Bapak Hertanto Tiono, perusahaan 

ini memulai usaha dengan mendistribusikan produk dari PT Multi Bintang 

Indonesia. Pada tahun 1985, Toko Baru mendapat kepercayaan dari PT Sinar 

Sosro untuk menjadi partner distributor produk teh botol. Nama Toko Baru diubah 

menjadi UD Baru Jaya pada tahun 1985 dan pada tahun 2013, PT Kridha 

Multiniaga Prima berdiri sebagai sister company sebelum melebur menjadi satu 

pada tahun 2017. Saat ini PT KMP berpusat di Juwana dengan tiga kantor cobang 

di Blora, Jepara, dan Semarang serta dua kantor koordinasi di Demak dan 

Purwodadi. Dalam membantu pendistribusian produk yang dipasarkan terdapat 

juga sales, supervisor, serta bagian gudang yang tersebar di area karisidenan Pati. 

 Dalam pelaksanaannya sales yaitu sebagai sales taking order melakukan 

kegiatan lapangan seperti survey ke setiap toko atau mitra yang kemudian akan 

melakukan pendataan dan mengecek produk yang terjual dan apabila mitra 

menginginkan order maka sales juga akan melakukan pendataan order produk 

dengan kertas yang berisi tabel beberapa produk. Setelah melakukan kegiatan 

tersebut sales akan melakukan permintaan barang ke bagian gudang dengan 

menyerahkan data order tersebut dan bagian gudang memproses dengan 

membuatkan faktur permintaan produk dari sales yang nantinya akan di kirim 

oleh tim ekspedisi ke mitra dan juga sales memberikan data ke supervisor untuk 

dilakukan pelaporan dan juga melakukan perkiraan penambahan stok produk dari 

data penjualan. 

 Dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah yaitu yang dilakukan 

sales ketika melakukan permintaan barang atau produk kepada bagian gudang 

yang harus mondar mandir ke gudang untuk memberikan list permintaan barang 

dan memakan waktu yang lama atau kurang efektif, dan sales tidak bisa 

mengetahui informasi kinerjanya dan melakukan perencanaan secara berkala 

apakah targetnya sudah sesuai tepat waktu serta sering kehilangan data penjualan 

dalam bentuk kertas yang akan menimbulkan masalah saat pelaporan. Dan sering 
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terjadi stok barang atau produk yang ada digudang yang tanggal masuk gudang 

terlebih dahulu belum keluar dan barang yang baru datang sudah di keluarkan dan 

ini sangat disayangkan karena nanti banyak barang yang ada di toko mitra 

kadaluarsa yang akan terjadi retur atau dikembalikan dan nantinya akan 

merugikan perusahaan, dan kesulitan dalam memperkirakan penambahan stok 

yang mengacu pada barang yang terjual. 

 Selain mengenai permasalahan diatas yang sudah dijelaskan pada bagian 

supervisor sejauh ini dalam pengelolaan datanya sudah menerapkan sistem 

komputerisasi yaitu menggunakan microsoft excel, namun sebelum dimasukkan 

kedalam excel sales harus memberikan datanya berbentuk kertas maupun via 

media sosial yang nantinya akan dimasukkan dalam excel oleh supervisor. 

Supervisor juga sering kesulitan bertugas saat melakukan pengkoordinasian dan 

monitoring penjualan dan produktifitas kinerja sales yang sering tidak melakukan 

survey ke mitra toko yang akan berdampak juga pada pendistribusian produk. 

 Maka dari itu dalam mengatasi permasalahan diatas penulis membuat dan 

merancang Sistem Informasi Management Distribusi Produk Berbasis Web 

Responsif pada PT. Kridha Multiniaga Prima Patiyang akan mengganti sistem 

sebelumnya dan meningkatkan proses pendistribusian oleh sales, supervisor dan 

bagian gudang yang semula kurang efisien dan efektif dan tidak terstruktur. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada yaitu bagaimana cara merancang dan membangun sebuahSistem 

Informasi Management Distribusi Produk Berbasis Web Responsif pada PT. 

Kridha Multiniaga Prima Pati ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah bertujuan supaya penulisan laporan ini dapat 

menggambarkan secara terarah sesuai yang penulis harapkan. Maka permasalahan 

yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat membahas tentang pengelolaan data penjualan dan 

monitoring produktifitas sales, pengelolaan data pendistribusian produk 

oleh sales maupun bagian gudang. 
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2. Sistem yang dibuat membahas tentang produktifitas Sales yang meliputi 

monitoring kegiatan penjualan produk dan kunjungan ke toko mitraberupa 

video atau gambaroleh Supervisor. 

3. Membahas tentang perencanaan perkiraan pengadaan stokberdasarkan 

barang terjual dan pengelolaan barang masuk. 

4. Laporan khusus capaian target sales. 

5. Pengguna sistem adalah Admin dan Sales. 

6. Sistem akan diimplementasikan pada PT. Kridha Multiniaga Prima Pati. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan 

sebuah sistem yang akan digunakan untuk memanajemen pendistribusian dan 

penjualan produk dan memonitoring atau mengontrol kinerja sales yang dapat 

mengoptimalkan manajemen pendistibusian dan penjualan serta meningkatkan 

kinerja pegawai di PT. Kridha Multiniaga Prima (KMP). 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Penulis 

1. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan atau 

di luar perkuliahan. 

2. Mendapatkan ilmu baru tentang penelitian dari studi kasus yang 

belum pernah didapat dalam perkuliahan. 

1.5.2 Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penerapan yang didapat 

mahasiswa dalam menguasai ilmu baik yang berupa terori maupun 

prakteknya. 

2. Acuan penilaian untuk mahasiswa serta dijadikan bahan evaluasi 

pembelajaran untuk periode berikutnya. 

3. Membekali kemampuan dasar dalam menangani masalah atau suatu 

projek yang akan didapatkan setelah lulus nantinya. 

1.5.3 Bagi Instansi 

Memperbaiki sistem sebelumnya dan meningkatkan kinerja pada PT. 

Kridha Multiniaga Prima Pati. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid (sahih) 

dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara : 

3.1 Sumber Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari instansi baik meliputi 

pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian. Meliputi : 

1. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian salah 

satunya yaitu wawancara kepada Bapak Gigih Dhanny Evansyah 

selaku Supervisor (bekerja sejak Maret 2019 - sekarang). 

2. Observasi 

Selain menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, 

penulis juga menggunakan metode observasi untuk mengetahui 

proses pengelolaan distribusi mulai dari order permintaan sampai 

pelaporan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat media 

perantara atau tidak langsung yang meliputi dari buku, dokumentasi dan 

literatur – literatur yang dipublikasikan secara umum meliputi: 

1. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yang berasal dari buku-buku dan informasi yang 

berkaitan dengan tema sebagai bahan referensi untuk penelitian yang 

dilakukan. 

2. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari dokumentasi internet dan data dari literatur-

literatur serta sumber informasi lain yaitu profil perusahaan,brosur-

brosur,struktur organisasi dan data yang berkaitan dengan distribusi 

yang mendukung studi kasus yang diteliti. 
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1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan sistem merupakan salah satu proses terpenting 

dalamanalisa sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

perancangan sistem manajemen distribusi adalah dengan menggunakan metode 

Waterfall. Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2018), model air terjun 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support). 

Dalam pengembangan metode Waterfall terdapat beberapa tahapan dari 

pengembangan sistem, yaitu: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

mespesifikasikan kebtuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk 

didokumentasikan. 

2. Desain Sistem 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang focus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 

perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

3. Pengkodean 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil 

dari tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian Program 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
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dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bias terjadi 

karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat 

pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan 

baru. Ahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan 

perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat 

lunak baru. Namun tahap ini tidak dilaksanakan. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Menurut Rosa A S dan Shalahuddin (2018), United Modeling Language 

(UML) merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modeling Language (UML) antara 

lain: 

1. Use Case Diagram 

 Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi 

yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fung-fungsi itu. 

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinidian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Menggambar diagram 
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sequenceharis diketahui objk-objek yang terlibat dalam sebuah use case 

beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstanisasi menjadi 

objek itu. 

4. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Secara grafis activity diagram menggambarkan aktivitas 

dari sebuah sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor. 

5. Statechart Diagram 

Statechart diagram digunakan untuk menggambarkan perubahan 

status atau transisi status dari sebuah sistem atau objek. Jika sequence 

diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek maka 

state diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi di dalam 

sebuah objek. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 1 Kerangka PemikiranSistem Informasi Manajemen Distribusi Produk 

Berbasis Web Responsif pada PT. Kridha Multiniaga Prima Pati 

 

PROBLEMS 

 Supervisor dalam melakukan pendataan dan 
penjualan dari sales 

 Supervisor kesulitan dalam melakukan pemantauan 

penjualan dan survey ditoko atau mitra 

 Tidak ada informasi waktu target yang harus dicapai 

sales 

 Sales kesulitan dalam melakukan permintaan order 

ke bagian gudang 

 Sales kesulitan melakukan pelaporan ke supervisor 

 

 

OPPORTUNITY 

 Adanya konsep sistem informasi manajemen 

yang dapat digunakan dalam manajemen 
distribusi 

 Adanya  pernyataan perkiraan penambahan 

stok 

 Adanya konsep reminder yang dapat 

digunakan sebagai pengingat target penjualan 

APPROACH 

 Membangun suatu sistem informasi manajemen 
distribusi berbasis web yang dapat meningkatkan 

pendistribusian di PT. KMP 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Sublime Text 3, Xampp, Chrome 

 Coding : PHP, Javascript 

 Database : MySQL 

 Testing: Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem yang dibuat akan diterapkan di PT. Kridha 

Multiniaga Prima Pati 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Kuesioner: pre-test dan post-test 

RESULT 

 Sistem Informasi Manajemen Distribusi Produk 
Berbasis Web Responsif pada PT. Kridha Multiniaga 

Prima Pati 


