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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang, perkembangan teknologi informasi sangat

berperan dalam membantu mempermudah penggunanya dalam segala bidang,

kebutuhan akan informasi kini menjadi hal yang sangat diperlukan oleh semua

orang. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat akan membantu dalam

setiap proses bisnis yang berjalan. Tuntutan kinerja yang berkualitas juga

semakin meningkat pada era globalisasi saat ini, dimulai dari proses awal

sampai pada hasilnya. Peningkatan kinerja setiap proses bisnis akan ditentukan

oleh bagaimana strategi bisnis dan manajemen bisnis yang diterapkan oleh

perusahaan, termasuk bagaimana dampak penerapan teknologi informasi dalam

peningkatan kualitas kinerja dalam perusahaan tersebut.Salah satu bentuk

teknologi informasi yang dapat dijadikan alat bantu strategu dan manajemen

bisnis sebuah perusahaan adalah dengan media informasi yang dapat diakses

dimanapun dan kapanpun. Website dapat menjadi sarana penyedia informasi

data engineering yang efektif bagi para engineer atau karyawan perusahaan

untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan data tersebut pada sebuah

sistem informasi yang berbasis web secara cepat dan mudah. Perancangan

website bertujuan untuk mengelola dan menyediakan informasi yang berguna

untuk membantu menyediakan berbagai macam informasi berkaitan dengan

data pesawat, sumber daya manusia, budgeting yang dapat dilakukan secara

online.

PT. Dirgantara Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang saat ini bisa dibilang sedang dihadapkan permasalahan yang cukup

mengganggu proses berjalannya data pekerjaan engineering khususnya di

Direktorat Teknologi. Permasalahan yang terjadi di Direktorat Teknologi PT.

Dirgantara Indonesia yaitu sistem yang saat ini berjalan pada perusahaan
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masih mengelola data tracking seperti drawing, document dan activity masih

dilakukan secara manual sehingga data pekerjaan tidak tertata dan mengalir

dengan baik.Manual yang dimasksud adalah data tracking dari pekerjaan seperti

drawing dan document disampaikan secara lisan. Adapun pengertian drawing

sendiri merupakan penggambaran desain pesawat sebelum dirancang oleh bagian

produksi, kemudian document yang dimaksud adalah document dari pesawat

untuk memenuhi regulasi untuk mendapatkan izin terbang, dan activity

merupakan kegiatan engineer seperti support pesawat dan pekerjaan yang bersifat

administrasi.Ketika ada suatu data pekerjaan, banyak karyawan yang hanya

memegang data sendiri sehingga data pekerjaan tidak terdistribusi dengan baik

antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Web service adalah salah satu

solusi untuk pendistribusian data, dimana web service merupakan middleware

antara system client yang membutuhkan data dengan sistem server yang

menyediakan data, sehingga sistem client dapat berinteraksi dengan sistem server

melalui layanan-layanan yang telah disepakati oleh sistem server tanpa

menghiraukan keberagaman platform dan sistem operasi.

Melihat permasalahan yang ada diatas dapat diambil alternatif solusi yaitu

dengan cara membangun sistem informasi berbasis website, sehingga dapat

mengontrol data engineering secara terotomatisasi. Dengan adanya sistem

infromasi berbasis website yang terintegrasi diharapkan data engineering yang

terdiri dari data drawing, document dan activity di Direktorat Teknologi

PT.Digrantara Indonesia dapat terintegrasi baik, maka penulis bermaksud untuk

mengambil judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TRACKING

DATA ENGINEERING BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS PADA
DIREKTORAT TEKNOLOGI PT. DIRGANTARA INDONESIA”.

1.2 Identifikasi Masalah
Masalah yang dapat teridentifikasi di Direktorat Teknologi PT Dirgantara

Indonesia adalah sebagai berikut:
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a. Distribusi Data Engineering yaitu drawing, document dan activity pada

Direktorat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia masih menggunakan metode

manual atau secara lisan.

b. Kurang koordinasi antar divisi mengenai pengelolaan data drawing,

document dan activity.

c. Tidak mengetahui penyebab masalah macetnya alur pekerjaan drawing dan

document karena pekerjaan yang bersifat sequential.

d. Tidak terjadwalnya data pekerjaan drawing, document, dan activity dengan

baik di Direktorat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia.

e. Pengelolaan data engineering yang belum memadai,hal ini ditandai dengan

tidak adanya komunikasi antara data drawing, document dan activity.

f. Schedule delivery pesawat yang sering mengalami keterlambatan dari jadwal

yang sudah ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah yang dapat diambil adalah

a. Bagaimana membangun sistem data engineering yaitu drawing, document,

dan activity di Direktorat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia menjadi

sebuah media alternatif dalam pengelolaan data yang baik?

b. Bagaimana membangun sistem tracking data untuk mengkomunikasikan

antar user?

c. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sebuah dashboard

untuk menampilkan informasi secara menarik dan mudah untuk dimengerti?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Skripsi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tentang apa yang akan

dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat dan memberikan nilai guna.
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1.4.1 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah pada bagian 1.3 terdapat tujuan diantaranya:

1. Mengimplementasikan sistem monitoring data drawing dan dokumen

dengan menggunakan aplikasi berbasis website.

2. Memetakan lokasi data drawing dan dokumen dimana posisi berada.

3. Menampilkan status program pekerjaan serta penjadwalan tiap project.

4. Mengintegrasikan seluruh data pekerjaan ke dalam suatu sistem sehingga

data terintegrasi dan mendapat informasi yang tepat

5. Membangun sistem data engineering di PT. Dirgantara Indonesia menjadi

sebuah media alternatif dalam pengelolaan data agar lebih memudahkan

mendapat informasi bagi pihak-pihak yang terkait.

1.4.2 Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Teknologi PT

Dirgantara Indonesia dalam efektifitaspengontrolan project.

2. Menambah pengetahuan untuk para karyawan terkait dengan pengembangan

project pada Direktorat Teknologi PT Dirgantara Indonesia.

3. Sistem yang dibuat di harapkan dapat membantu karyawan dan antar divisi

dalam mengetahui pekerjaan secara terotomatisasi.

4. Mengetahui permasalahan yang didapat maka diharapkan mendapatkan

solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.5 Batasan Masalah
Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa batasan masalah. Hal

ini dilakukan agar aplikasi dapat terfokus sesuai kebutuhan. batasan masalah

tersebut sebagai berikut:

1. Data yang diolah adalah hanya data yang ada dalam lingkup Direktorat

Teknologi PT Dirgantara Indonesia.

2. Data yang akan ditelusuri adalah data drawing, document dan activity pada

Direktorat Teknologi PT Dirgantara Indonesia.
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3. Tidak membahas keamanan system.

4. Tidak menangani proses budgeting karena sudah menggunakan SAP.

5. Tidak menangani Operasional DTP yaitu lembur karena PTDI sudah

memiliki sistem yaitu EPMS (Engineering Project Management System).

6. Hanya menampilkan data profil sdm karyawan dari sistem ECCD

(Engineering Competencies and Career Development)

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode

pengumpulan data.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data
a) Studi Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan pengetahuan dari sumber-sumber seperti

dokumen atau publikasi dari berbagai sumber dan perusahaan. Sumber

pengetahuan tersebut dijadikan sebagai landasan teori untuk mendapatkan solusi

dari masalah yang muncul pada penelitian yang dilakukan.

b) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung

dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi

dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai

pelaksanaan pekerjaan diperusahaan.

c) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi mengenai data

apa saja yang dibutuhkan kepada developer atau pihak yang membutuhkan data

engineering di PT Dirgantara Indonesia.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem Informasi
Penulis menggunakan waterfall model dalam tahap pembangunan sistem.
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Pada pembangunan perangkat lunak dilakukan secara sekuensial, dimana satu

tahap dilakukan setelah tahap sebelumnya selesai dilaksanakan. Adapun tahapan

dalam pengembangan waterfall model sebagai berikut:

a) Requirements analysis and definition, pada tahap ini mengumpulkan

kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan

yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun.

b) System and software design, pada tahap ini desain dikerjakan setelah

kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap.

c) Implementation and unit testing, pada tahap ini desain program diterjemahkan

ke dalam kode-kode dengan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan.

Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit.

d) Integration and system testing, penyatuan unit-unit program kemudian diuji

secara keseluruhan (system testing).

e) Operation and maintenance, mengoperasikan program di lingkungannya dan

melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi

dengan situasi sebenarnya.

1.7 Sistematika Penulisan
Penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan para

pembaca dalam mengikuti apa yang dituangkan pada skripsi ini, Sistematika

penulisan skripsi terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, identifikasi

masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, serta sistematika penyusunan

laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori pendukung dan teknologi pendukung yang dijadikan

acuan dalam pengerjaan skripsi ini.
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BAB III Metodelogi Penelitian

Bab ini berisi tentang metodelogi yang digunakan dalam pelaksanaan

pembuatan system aplikasi website data engineering pada Direktorat Teknologi

PT Dirgantara Indonesia.

BAB IV Analisis dan Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem berjalan, analisis

kebutuhan, analisis sistem yang akan dibangun, serta evaluasi sistem dan usulan

pemecahan masalah dan menjelaskan mengenai tujuan dan batasan perancangan,

perancangan data, perancangan antarmuka dengan pengguna dan perancangan

fitur yang akan dibangun.

BAB V Penerapan Sistem

Bab ini menjelaskan mengenai cakupan implementasi, infraDocument

sistem, Document komponen aplikasi, implementasi secara fisik, dan

implementasi user interface.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari sistem yang

telah dilakukan dan ditujukan untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem

ini.
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