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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman yang disertai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tumbuh demikian pesat di segala bidang, 

khususnya di bidang teknologi informasi yang cepat dan mendorong perusahaan 

maupun badan instansi pemerintah untuk saling berlomba meningkatkan mutu dan 

kualitas baik pelayanan, sumber daya manusia, dan sumber daya mesin. Hal ini 

dapat di lihat dari sarana dan  prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai mutu dan 

kualitas perusahaan. Perkembangan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak 

berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun ini. Pada saat sekarang perusahaan 

masih mengalami kesulitan dalam pengelolahan data dan informasi. Hal ini 

dikarenakan masih adanya perusahaan yang menggunakan sistem manual untuk 

pengelolahan data sehingga mengakibatkan pengelolahan data yang tidak lancar. 

Sedangkan kebutuhan akan informasi sangat dibutuhkan terlebih informasi yang 

akurat, cepat dan tepat[1]. 

PT. Bina Multi Alam Lestari merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang pengelolaan hutan alam yang memproduksi pohon kayu. Diperusahaan 

tersebut terdapat kegiatan penebangan pohon kayu, transportasi untuk mengangkut 

pohon kayu tersebut menggunakan tenaga alat berat. Dimana tenaga alat berat 

tersebut juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan atau lebih fatal lagi 

terjadinya kerusakan pada mesin tenaga alat berat. Oleh karena itu diperlukanlah 

pemeliharaan dan perawatan suku cadang alat berat. Kegiatan pemeliharaan alat 

berat ini sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki setiap alat berat agar 

alat berat dapat dipergunakan dalam kegiatan produksi [2]. Di perusahaan tersebut 

terdapat bagian pengurus gudang yang mencatat laporan keluar masuknya barang 

dan karena banyaknya kegiatan penebangan hutan kayu untuk dikelola kembali 

menjadi pohon kayu mengakibatkan pencatatan laporan keluar masuknya barang di 

perusahaan tersebut semakin bertambah. Sehingga bagian pengurusnya kewalahan 

untuk mencatat laporan tersebut karena pencatatan laporannya masih secara manual 

apalagi laporan tersebut harus diserahkan kepada pihak manager untuk diperiksa 
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setiap bulannya. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang akan mempermudah 

perusahaan mencatat pelaporan data keluar masuknya barang. 

Sistem yang dibangun nantinya berbasis Website dan juga mobile yang 

sudah di hosting kan sehingga bisa di akses kapan saja dan dimana saja agar 

memudahkan admin gudang dan manager untuk melakukan pekerjaanya. Untuk 

mempermudah pertukaran database dari website ke mobile agar tidak terjadinya 

permasalahan yang dapat menimbulkan proses pertukaran data antar perangkat 

yang menggunakan aplikasi dan platform yang berbeda permasalahan ini bisa 

diatasi dengan menggunakan Web Service, karena dengan menggunakan Web 

Service memungkinkan perangkat-perangkat sistem operasi dan aplikasi yang 

berbeda satu sama lain dapat saling bertukar data dan informasi dengan mudah. 

Dengan adanya Web Service yang mampu mengelola aplikasi sistem pengelolaan 

data suku cadang ini, diharapkan Admin dan manager lebih mudah dalam 

melakukan pekerjaanya. Karena sistem pencatatan data laporan dari aplikasi ini 

cukup menyediakan device dan sebuah aplikasi client yang dapat mengolah 

transaksi yang dikirimkan oleh web service tersebut. 

Adapun  penelitian ini adalah membangun sebuah Web service yang mampu 

mengelola dan mendukung interoperabilitas aplikasi sistem informasi suku cadang 

berbasis PHP serta membangun sebuah prototype beberapa bahasa pemrograman 

yang berbeda seperti PHP dan Java untuk meangkses Web services yang berbasis 

PHP[3].  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu untuk dirancang suatu sistem 

informasi pengelolaan data penggunaan suku cadang. Adapun judul yang diangkat 

pada penelitian ini adalah “ Implementasi Web Service Pada Sistem Pengelolaan  

Data Penggunaan Suku Cadang ( Studi Kasus : PT. Bina Multi Alam Lestari ) “. 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Web service dalam sistem 

pengelolaan data suku cadang di PT. Bina Multi Alam Lestari ? 
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2. Bagaimana mencatat pelaporan barang masuk dan barang keluar 

dengan memanfaatkan teknologi web service ? 

1.2. Batasan Masalah 

1. Informasi pencatatan data hanya pada pencatatan data keluar masuk 

barang. 

2. Pelaporan data dicetak dengan bentuk sebuah laporan persediaan, 

laporan barang masuk dan laporan barang keluar. 

3. Sistem yang dibangun berbasis web dan juga mobile dengan 

menggunakan teknologi web service dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL. 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Web service dalam sistem 

pengelolaan data suku cadang di PT. Bina Multi Alam Lestari. 

2. Bagaimana pelaporan barang masuk dan barang keluar dengan 

memanfaatkan teknologi web service. 

1.4. Metodologi Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Adapun salah satu cara pengumpulan data dari lapangan mengetahui 

keadaan nyata dalam praktek yang dijalankan. Metode yang dipakai dibagi 

dalam beberapa teknik : 

a) Observasi  

Yaitu pengumpulan data dengan cara datang langsung ke 

perusahaan untuk melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di perusahaan dan 

melakukan pencatatan terhadap hal yang di anggap penting dan 

berkaitan dengan pembuatan aplikasi dan laporan skripsi nantinya. 

b)   Wawancara 

Saya juga melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang 

bekerja di perusahaan PT. Bina Multi Alam Lestari untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 
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c) Studi Pustaka 

Metode Studi Pustaka ialah salah satu pencarian dan pengumpulan 

data dengan cara membaca buku, laporan-laporan yang berkaitan 

dengan objek penelitian dan dapat dijadikan sebagai dasar teori 

serta dapat dijadikan bahan perbandingan [4] . 

 

2. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap analisa kebutuhan ini,merupakan rumusan yang menjadikan 

alasan kenapa aplikasi ini dibuat. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan 

pemantapan dari tujuan dan batasan masalah. Sehingga aplikasi yang 

dibangun sesuai dengan kebutuhan dari pihak perusahaan yang berlaku 

sebagai client. 

3. Analisa Desain Sistem 

Tahap ini merupakan tahapan untuk menganalisa kebutuhan sistem yang 

akan dibuat, sehingga hasil dari analisa akan di implementasikan pada 

sistem yang akan dibuat agar dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan 

tersebut. 

4. Implementasi 

Setelah melakukan analisa terhadap sistem dari perangkat lunak yang akan 

dibangun, maka pada tahap implementasi ini akan dieksekusi. Implementasi 

yang akan di eskekusi pertama kali adalah implementasi pada modul admin 

gudang dengan mengimplementasikan hasil analisa dan perancangan proses 

pada admin gudang, kemudian implementasi selanjutnya dengan 

mengimplementasikan modul manager sesuai dengan hasil analisa dan 

rancangan proses manager. 

5.  Uji Coba Aplikasi  

Pengujian aplikasi yang digunakan adalah pengujian fungsionalitas sistem 

dengan menggunakan pengujian black box. Metode ujicoba blackbox  

memfokuskan pada keperluan fungsional dari software. Karena itu ujicoba 

blackbox memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan 

kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu 

program. Ujicoba blackbox bukan merupakan alternatif dari ujicoba 
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whitebox, tetapi merupakan pendekatan yang melengkapi untuk 

menemukan kesalahan lainnya, selain menggunakan metode whitebox [5]. 

6.  Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil dari rancang 

bangun aplikasi ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pengembangan atau 

penelitian lanjutan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dari 

sistem pengelolaan data suku cadang dengan menggunakan teknologi web 

service. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab  ini  merupakan  tuntunan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian,  

berisi  dasar  teori yang selanjutnya digunakan bagian analisis dan 

perancangan.  

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan 

non fungsional. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi dan pengujian sistem dari implementasi 

web service pada sistem pengelolaan data penggunaan suku cadang di 

perusahaan PT. Bina Multi Alam Lestari. 

5. BAB V PENUTUP  

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan dari 

implementasi web service pada sistem pengelolaan data suku cadang dan 

juga berisi tentang saran dari pembuatan aplikasi dimana nantinya bisa 

menjadi acuan pengembangan. 

 




