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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan. Berdasarkan surat Luqman ayat 27 yang mengatakan bahwa “Dan 

sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan 

(menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya 

tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa, lagi Maha Bijaksana”, penelitian ini merupakan hasil dari ilmu- ilmu Allah 

SWT yang tidak akan pernah habis untuk kita pelajari sehingga dengan adanya 

kalimah-kalimah yang ditulis dalam Alqur-an akan membuat setiap penelitian 

kaya akan ilmu Allah SWT yang berlandaskan Al-Quran. 

 Era globalisasi yang terus merambah ke hampir seluruh sektor 

perekonomian yang ada di dunia saat ini, mendorong setiap pemilik perusahaan 

untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam bidang usahanya agar dapat bersaing 

dengan kompetitor – kompetitor yang ada. Persaingan bisnis saat ini menjadi 

semakin kompleks, membuat perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem yang memanfaatkan teknologi 

informasi untuk mengintegrasikan keseluruhan sistem yang dimiliki. Teknologi 

informasi saat ini berkembang dengan baik, sehingga membuat banyak organisasi 

dan perusahaan berusaha untuk mengadopsi teknologi informasi yang terbaru 

untuk mempermudah dalam memperoleh informasi secara real time. Teknologi 

informasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap atau pendukung, akan tetapi 

sudah menjadi salah satu penentu bagi kesuksesan bisnis suatu perusahaan. 

Dukungan teknologi informasi terhadap bisnis perusahaan memiliki peran untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu pencapaian kualitas 

informasi serta memberi kepuasan bagi konsumen maupun karyawan. Teknologi 
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dan sistem informasi yang dibangun secara terstruktur diyakini dapat 

meningkatkan kecepatan dan keakuratan pada kegiatan proses bisnis yang 

dilakukan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak perusahaan 

yang belum mengintegrasikan setiap proses bisnis yang ada, dimana dalam 

prosesnya hanya didukung oleh aktivitas individual pada setiap lokasi kerja 

masing-masing. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam 

komunikasi yang berkaitan dengan data antar departemen, sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih banyak untuk koordinasi dalam penyediaan data dibandingkan 

dengan perusahaan yang telah mengintegrasikan fungsi-fungsinya (setiap proses 

bisnisnya). Data yang sudah terintegrasi dapat membantu proses bisnis agar 

menjadi lebih efisien dan memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen 

perusahaan. 

 Salah satu konsep atau metode pada sektor teknologi dan sistem informasi 

pada saat ini adalah sistem ERP (Enterprise Resource Planning). Konsep ERP ini 

diyakini dapat memberikan solusi bisnis terbaik bagi perusahaan untuk dapat 

menghasilkan informasi dari setiap departemen perusahaan secara tepat waktu. 

SAP merupakan software yang memiliki keahlian yang dapat diunggulkan dalam 

bidang teknologi ERP, untuk memberikan solusi bisnis kepada perusahaan-

perusahaan yang membutuhkannya. SAP membantu perusahaan-perusahaan untuk 

membangun sistem ERP. Software SAP memberikan berbagai macam fungsi yang 

berkaitan dengan departemen yang ada di perusahaan. SAP Business One 

merupakan aplikasi ERP yang dikeluarkan oleh SAP yang akan digunakan dalam 

penelitian di Perusahaan Soes Merdeka, yang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan bisnis yang terus berkembang, terintegrasi serta merupakan aplikasi 

manajemen bisnis yang terjangkau.  

 Perusahaan Soes Merdeka merupakan salah satu anak perusahaan yang 

berada dibawah PT. Tirta Ratna, yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1969. 

Perusahaan ini bergerak di bidang produksi roti dan kue berada di Bandung dan 

mempunyai cabang Perusahaan yang tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa dan 

Bali diantaranya Jakarta, Depok, Bogor, Jogjakarta, Surabaya dan Denpasar-Bali. 

Perusahaan Soes Merdeka memiliki beberapa divisi untuk membangun 

perusahaan, sehingga untuk mengontrol dan mengintegrasikan semua bagian-
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bagiannya diperlukan sistem ERP yang baik. Hal ini mendasari dengan 

menerapkan SAP business one maka kebutuhan akan integrasi sistem itu penting 

untung bersaing dengan perusahaan lainya.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perusahaan Soes Merdeka merupakan perusahaan roti dan kue yang 

mempunyai banyak cabang di kota lain, sehingga sistem informasi di perusahaan 

harus semakin berkembang dan harus didukung dengan teknologi modern untuk 

mendukung sistem informasi perusahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain 

itu, perusahaan Soes merdeka merupakan perusahaan yang berkesinambungan 

mulai dari produksi, distribusi, penjualan, pembelian dan keuangan yang memiliki 

jenis produk yang beraneka ragam, akan tetapi dalam tingkat penggunaan atau 

pemanfaatan di setiap bagian belum terintegrasi. 

Dari uraian tersebut, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi yang sedang berjalan saat ini di perusahaan 

SOES Merdeka? 

2. Bagaimana proses bisnis dan model data SAP Business One? 

3. Bagaimana menyelaraskan dan menerapkan proses bisnis dan model data 

perusahaan Soes Merdeka dengan SAP Business One?? 

 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi terhadap objek yang diteliti, 

dengan pokok-pokok permasalahan diatas, maka judul penelitian ini yaitu : 

”PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DENGAN MENERAPKAN SAP 

BUSINESS ONE PADA PERUSAHAAN SOES MERDEKA  BANDUNG” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :  

1. Menganalisis dan memetakan proses dan sistem informasi yang berjalan 

di perusahaan SOES Merdeka. 

2. Menganalisis proses bisnis dan model data pada SAP Business One. 

3. Menyelaraskan, merancang, dan menerapkan sistem informasi 

perusahaan Soes Merdeka dengan SAP Business One. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa masalah 

yang menjadi fokus utama dan membatasi ruang lingkup penelitian dalam hal 

pengkajian suatu permasalahan yang ada dengan maksud untuk mendapatkan hasil 

yang lebih terarah dan lebih teliti. Akan tetapi terlebih dahulu dilakukan 

pembatasan masalah yang menjadi bahan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

   Penelitian lebih memfokuskan hanya sistem informasi pada perusahaan 

Soes Merdeka Bandung. 

 Aplikasi SAP adalah jenis SAP Business One. 

 Perencanaan uji coba aplikasi SAP Business One pada Perusahaan Soes 

Merdeka Bandung ini difokuskan pada proses bisnis yang terdapat dalam 

cakupan analisis perusahaan. 

 Penerapan SAP Business One pada perusahaan Soes Merdeka Bandung 

hanya dilakukan pada proses pembelian bahan baku, pembelian produk 

jadi, dan penjualan. 

 Modul-modul yang dicakup pada penerapan SAP Business One adalah 

modul Purchase dan modul Sales 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bagian ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 

penyajian Tugas Akhir ini dalam bentuk laporan, yang terdiri dari:  

BAB I    Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah serta sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisikan tentang teori-teori penunjang dan termasuk didalamnya 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas.  

BAB III Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan tahap-tahap penelitian secara lengkap dan 

pendekatan-pendekatan teoritis sebagai kerangka berpikir dalam 

mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.  
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BAB IV Pengumpulan Data dan Analisis Sistem 

Bab ini meliputi pengumpulan data dan analisis berdasarkan tahapan-

tahapan pada metode penelitian. 

BAB V  Analisis SAP Business One Dan Penerapan SAP Business One Pada 

Perusahaan 

Bab ini menjelaskan analisis terhadap  data yang telah diperoleh, untuk 

kemudian diberikan suatu evaluasi yang  dapat digunakan sebagai 

perbandingan terhada p efektifitas  dari kinerja  sap  business   one serta 

kontribusinya pa  da bisnis perusahaan. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran  

Berisikan tentang kesimpulan terhadap rancangan yang dibuat 

berdasarkan tujuan penelitian dan saran-saran atas permasalahan yang 

dibahas.  
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