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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang semakin ketat, membuat banyak perusahaan berusaha 

untuk terus meningkatkan kualitas dalam bekerja dan meningkatkan kualitas dari 

produk dan jasa yang diberikan, namun dalam proses peningkatan kualitas tentu saja 

tidak lepas dari peningkatan biaya juga, jadi banyak perusahaan yang tidak berhasil 

meningkatkan efisiensi dalam bekerja dikarenakan keterbatasan biaya yang dapat 

diberikan oleh perusahaan, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin 

maju, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi bekerja dengan biaya yang lebih 

terjangkau. PT. Bank Permata tbk merupakan perusahaan yang berjalan dalam bidang 

perbankan yang juga berusaha meningkatkan efisiensi dalam bekerja, pada penelitian 

dengan judul “ANALISIS EFISIENSI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK 

LANGSUNG PEMERINTAH KABUPATEN KOTA JAWA TIMUR DALAM 

PENGENTASAN KEMISKINAN” yang ditulis oleh Sony Kristiyanto (2017) 

menjelaskan bahwa efisiensi merupakan sebuah perbandingan antara output dan input 

dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan.  
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Dikarenakan keterbatasan kendaraan dinas yang dimiliki oleh PT, Bank 

Permata Tbk untuk menghemat cost perusahaan maka efisiensi transportasi di PT, 

Bank Permata Tbk menurun dikarenakan proses pemesanan yang masih 

menggunakan sistem manual melalui via telefon dari user ke driver yang 

menyebabkan pemesanan yang tidak terstruktur sehingga user sulit untuk 

mendapatkan informasi posisi mobil berada. 

Penelitian mengenai perbankan sendiri telah dilakukan oleh Hendi Sama 

(2015), yang hasil penelitiannya mengenai sisi pelayanan yang dapat dilakukan oleh 

perbankan dalam hal ini PT. Bank Mestika Dharma. Penelitian ini juga menjelaskan 

bahwa pelayanan adalah salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh perbankan 

dengan menggunakan utilisasi pada teknologi informasi. 

Teknologi yang saat ini terus  berkembang dapat digunakan sebagai media 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT. Bank Permata Tbk saat ini, dengan 

menggunakan website penulis dapat membuat program pemesanan mobil dengan 

memasukkan data yang terus menerus di update selama kendaraan dinas PT. Bank 

Permata digunakan dengan partisipasi dari seluruh karyawan PT. Bank Permata Tbk. 

Oleh karena itu, penulis mengambil kesempatan ini untuk membuat dan 

mengimplementasikan program pemesanan kendaraan dinas PT. Bank Permata Tbk 

berbasis website dan melakukan penelitian dengan judul “PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI PENGGUNAAN MOBIL DINAS BERBASIS WEBSITE 
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PADA PT. BANK PERMATA TBK BATAM MENGGUNAKAN METODE 

FIFO (FIRST IN FIRST OUT)”. 

Metode First In First Out (FIFO) merupakan sebuah metode dimana perintah 

yang pertama kali dimasukkan maka itulah perintah yang akan dijalankan terlebih 

dahulu. Pada jurnal dengan judul “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN METODE FIFO 

PADA PT. SHUKAKU JAMBI” yang diteliti oleh Despita Meisak (2017) 

menjelaskan bahwa metode First In First Out merupakan metode dengan asumsi 

bahwa persediaan tertinggal atau persediaan sisa dianggap berasal dari waktu 

pembelian terakhir. Metode ini akan menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bila menggunakan metode lain dikarenakan pembelian 

awal yang lebih rendah dibandingkan harga pokok pembelian yang terakhir.  Metode 

FIFO (First In First Out)  dapat diterapkan ke dalam  perusahaan PT. Bank Permata 

Tbk, dengan membuat susunan pemesanan sesuai dengan urutan dari karyawan yang 

memesan terlebih dahulu. Karyawan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan 

akses untuk menggunakan mobil dan penyediaan mobil yang disesuaikan dengan 

urutan pemesan. Dengan adanya sistem pemesanan dan sistem pengecekan posisi 

mobil, maka karyawan lain dapat menyesuaikan rute perjalanan kunjungan mereka 

dengan mengikuti rute yang sudah ditentukan. Karyawan dapat memesan mobil 

terlebih dahulu, sehingga dengan proses tersebut meningkatkan efisiensi dalam 

bekerja. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan PT. Bank Permata tbk mengalami masalah dalam penggunaan 

mobil dinas yang terbatas dan padatnya jadwal kunjungan nasabah yang akhirnya 

menghambat pekerjaan pada perusahaan. Penulis melihat potensi penelitian yang 

dapat dilakukan dan ingin membantu perusahaan untuk menangani masalah ini 

dengan membuat sistem pemesanan mobil berdasarkan urutan dari pemesan dan 

sistem pengecekan lokasi mobil berada sehingga karyawan dapat merencanakan rute 

kunjungan dengan menyesuaikan rute kunjungan karyawan lain sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah 

maka penulis membuat beberapa batasan masalah yang akan diteliti dan dibuat oleh 

penulis, berikut batasan masalah yang telah ditentukan oleh penulis: 

1. Pada penelitian ini membahas perancangan sistem informasi penggunaan 

mobil dinas berbasis website dengan menggunakan metode First In First 

Out dan di dukung dengan Teori Skala Prioritas.   

2. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Permata Tbk Batam Cabang Raja Ali 

Haji. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan 

dibahas, berikut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana perancangan sistem penggunaan mobil dinas berbasis website 

pada Bank Permata Tbk Batam Cabang Raja Ali Haji? 

2. Bagaimana analisis sistem penggunaan mobil dinas berbasis website 

menggunakan metode First In First Out dan  Teori Skala Prioritas pada 

Bank Permata Cabang Raja Ali Haji Batam? 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

Dalam pembuatan laporan ini, tentu saja ada sebuah tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dan perusahaan, berikut tujuan dari pembuatan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui cara melakukan perancangan sistem informasi dalam 

penggunaan mobil dinas berbasis website 

2. Untuk mengetahui penggunaan metode First In First Out untuk sistem ini. 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

Pembuatan laporan ini juga memiliki manfaat untuk banyak pihak, berikut 

manfaat-manfaat dari pembuatan laporan ini: 

a. Manfaat bagi Perguruan Tinggi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

dan bahan dasar untuk para Mahasiswa di perguruan tinggi yang ingin 

meneliti penelitian yang serupa ataupun penelitian yang menggunakan 

metode yang serupa. 

b. Manfaat bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini dan juga dibuatnya sistem pemesanan mobil 

oleh penulis, maka perusahaan mendapatkan manfaat berupa proses 

pemesanan mobil yang lebih teratur dan tertata serta pencatatan rute kerja 

yang dilalui oleh karyawan. 

c. Manfaat bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis menjadi lebih mengerti mengenai 

metode First In First Out dan juga penerapan metode First In First Out ke 

dalam dunia kerja, penulis juga menjadi dapat membuat sebuah sistem 

pemesanan mobil yang tertata dan juga teratur. 

d. Manfaat bagi pembaca 

Manfaat yang didapatkan pembaca yaitu pembaca menjadi lebih mengerti 

mengenai cara kerja metode First In First Out pada sistem pemesanan 

mobil PT Bank Permata tbk dan juga dapat dijadikan sebagai referensi 

ilmu pengetahuan bagi pembaca. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi, penulis menyusun 

sistematika laporan skripsi sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori sebagai referensi 

dan mendukung judul penelitian serta mendasari pembahasan secara 

detail. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini penulis membahas tentang rancangan penelitian, proses 

perancangan, tahapan serta jadwal pelaksanaan. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis membahas tentang implementasi terhadap tugas 

akhir berupa pengembangan aplikasi berbasis website serta apakah 

implementasinya sudah sesuai dengan perancangan yang diinginkan 

perusahaan. 
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BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian beserta saran untuk perkembangan selanjutnya. 

 


