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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. DWI DAYA USAHA PERKASA merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang telekomunikasi.Perusahaan ini merupakan master partner dari provider 3 (tri). 

PT DWI DAYA USAHA PERKASA menyediakan voucer fisik,voucer elektrik, dan 

kartu perdana.Kantor pusat PT.DWI DAYA USAHA PERKASA beralamatkan di 

jalan Flores No 9 Bandung.   

PT. DWI DAYA USAHA PERKASA mendapatkan barang yang dijual kepada 

outlet dengan cara melakukan pemesanan dari supplier . Proses pemesanan yang 

dilakukan dengan cara melakukan panggilan lewat telepon dan meminta sejumlah 

barang untuk dikirim. Barang yang telah dipesan, lalu dipersiapkan untuk  untuk 

dijual kepada outlet. 

Pegawai bagian divisi logistik di PT. DWI DAYA USAHA PERKASA sering 

mendapat kesulitan dalam menentukan jumlah barang yang akan dipesan. Sehingga 

perlu mengetahui jumlah penjualan untuk periode berikutnya dengan cara 

meramalkan jumlah penjualan barang berdasarkan data-data yang diperolah dari 

periode-periode sebelumnya.Peramalan penjualan dibutuhkan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah barang yang akan dikirim ke setiap 

outlet, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dalam hal penjualan. 

PT. DWI DAYA USAHA PERKASA dalam sistem pendistribusian barang yang 

dilakukan belum maksimal, dimana proses distribusi dilakukan kurang 

memperhatikan jumlah barang pada pengiriman barang ke setiap outlet, sehingga 

sering terjadi pengiriman barang yang tidak merata ke setiap outlet karena 

kekurangan stock barang. Pada sistem distribusi, perencanaan distribusi barang 



I-2 
 

 
 

berkaitan dengan biaya pengiriman, sehingga diperlukan penjadwalan pengiriman 

barang yang baik agar dapat meminimalisir jumlah biaya pengiriman. 

Berdasarkan hal yang telah disampaikan, maka PT. DWI DAYA USAHA 

PERKASA perlu membutuhkan suatu sistem informasi distribusi barang yang dapat 

mengendalikan arus barang. Proses perpindahan barang berawal dari supplier barang 

sampai outlet. Tujuannya adalah agar dapat merencanakan dan menendalikan arus 

barang. permasalahan yang ada dapat diatasi dengan menggunakan metode 

distribution requirement planning. Maka berdasarkan uraian di atas peneliti 

mengambil judul ”Pembangunan Sistem Distribusi Voucher Pulsa Tri 

Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning di PT.Dwi Daya 

Usaha Perkasa.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menentukan jumlah barang yang akan dipesan ke supllier ?  

2. Bagaimana cara pendistribusian barang ke outlet dengan metode distribution 

requirement planning? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah dalam mengelola pemesanan ke supplier di PT. DWI DAYA 

USAHA PERKASA. 

2. Merencanakan jumlah barang yang akan dikirimkan ke setiap outlet. 

3. Menentukan penjadwalan pengiriman barang ke setiap outlet. 
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1.4 Batasan  Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam pembangunan sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengambilan data outlet yang digunakan pada penelitian ini adalah data area 

Bandung yang bersumber dari perusahaan terkait yaitu PT. DWI DAYA 

USAHA PERKASA. 

2.  Metode peramalan penjualan yang digunakan adalah metode Single 

Exponential Smoothing dan Double Exponential Smoothing berdasarkan 

pengujian terhadap data penjualan barang voucher dengan melakukan 

perbandingan nilai error antara metode Single Exponential Smoothing, dan 

Double Exponential Smoothing Perhitungan nilai error menggunakan metode 

MSE (MeanSquareError). 

3. Metode pengendalian distribusi barang menggunakan metode distribution 

requirement planning. Teknik untuk menentukan lot menggunakan teknik lot 

for lot (LFL). 

1.5 Metedologi Penelitian 

Tugas Akhir yang dilakukan merupakan kegiatan penelitian, sehingga dituntut 

untuk melaporkan aktivitas yang dilakukan. Metode yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi adalah waterfall. Inti dari metode waterfall adalah 

pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Jadi jika langkah satu 

belum dikerjakan maka tidak akan bisa melakukan pengerjaan langkah 2, 3 dan 

seterusnya.  Secara otomatis tahapan ke-3 akan bisa dilakukan jika tahap ke-1 dan 

ke-2 sudah dilakukan. Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. Analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user. 

b. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur 

sistem secara keseluruhan. 
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c. Intergrasi dan pengujian unit. Perancangan perangkat lunak direalisasikan 

sebagai serangkain program. 

d. Intergrasi dan pengujian system. Unit program diintregrasikan atau diuji sebagai 

system yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan system telah terpenuhi. 

e. Operasi dan pemeliharaan. Merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem 

diinstall dan dipakai. Perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error, 

perbaikan dan implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam laporan Tugas Akhir ini 

terbagi dalam beberapa bab, yaitu: 

1. Bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam pembuatan laporan 

ini. 

2. Bab 2 landasan teori, Bab ini membahas berbagai konsep teori dan referensi-

referensi tentang sistem informasi Distribution Requirement Planning yang 

akan digunakan pada laporan penelitian ini. 

3. Bab 3 analisis sistem, Bab ini membahas tentang analisis sistem informasi 

Distribution Requirement Planning yang mencakup identifikasi 

masalah,sistem yang sedang berjalan, analisis metode, dan Use Case. 

4.  Bab 4 perancangan sistem, bab ini menjelaskan tentang tahapan rancangan  

sistem pada aplikasi yang akan dibangun seperti  Activity Diagram,Sequence 

Diagram,.Class Diagram,perancangan database, perancangan struktur 

menu,perancangan antarmuka. 

5. Bab 5 implementasi dan pengujian, bab ini akan menjelaskan mengenai 

lingkungan implementasi (hardware dan software), implementasi fungsi, 

implementasi antarmuka dan pengujian. 
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6. Bab 6 penutup, merupakan bagian terakhir dari laporan ini, yang akan 

dibahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari laporan tugas akhir yang telah 

disusun serta saran-saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. 


