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ABSTRAKSI 

 

 

Pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus mampu menghadapi 

persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya perusahaan harus dapat 

dikerahkan secara maksimal dan profesional untuk mendukung keberhasilan 

perusahaan, yang tergantung pada keberhasilan manajemen. Keberhasilan manajemen 

tersebut tergantung pada tersedianya informasi yang relevan dari pengolahan data 

yang tepat. Agar pekerjaan informasi dapat ditangani secara sistematis dan praktis, 

maka perlu adanya Sistem Informasi Manajemen. 

CV. KHARISMA ESA ARDI adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pendistribusian keramik. Pada perusahaan ini Sistem Informasi Manajemen 

perusahaan masih dilakukan secara manual pada departemen masing-masing, 

sehingga menyebabkan terlambatnya informasi stok barang digudang yang diberikan. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka perlu dikembangkan 

suatu Sistem Informasi Manajemen yang memadai sehingga dapat memberikan 

informasi yang lebih baik dari informasi yang diberikan oleh sistem yang ada selama 

ini. Perancangan Sistem Informasi berbasis komputer ini diharapkan mampu 

menjawab permasalahan yang ada mengenai Sistem Informasi Manajemen selama ini. 

Perancangan sistem ini dapat memperbaiki prosedur manajemen menjadi 

lebih efisien karena adanya penyederhanaan dari sistem manual menjadi sistem 

informasi manajemen terkomputerisasi sehingga akan mempermudah tugas operator 

dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga 

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen  ( Microsoft Visual Foxpro ), 

signifikan 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri yang sangat pesat diiringi oleh kemajuan 

teknologi, menyebabkan perusahaan harus mengerahkan seluruh sumber daya 

perusahaan secara maksimal dan professional untuk mendukung keberhasilan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini. 

Keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada keberhasilan manajemen dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan manajemen perusahaan tergantung 

pada tersedianya informasi yang relevan dari pengolahan data yang tepat. Agar 

pekerjaan informasi dapat ditangani secara sistematis dan praktis perlu adanya 

manajemen sistem informasi. 

Informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai pengumpul data dan 

mengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan saja, tetapi 

mempunyai peranan yang lebih penting didalam menyediakan informasi bagi 

manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi-alokasi sumber daya, 

pengukuran dan pengendalian. Laporan-laporan dari sistem informasi 

memberikan informasi kepada manajemen mengenai permasalahan-permasalahan 

yang terjadi didalam organisasi untuk menjadi suatu bukti yang berguna didalam 

menentukan tindakan yang diambil. 

CV. KHARISMA ESA ARDI adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pendistribusian keramik. Perusahaan ini telah berdiri cukup lama dan memiliki 

karyawan yang lumayan banyak. Pada perusahaan ini terdapat 3 bagian penting 



dalam perusahaan, yaitu : marketing, bagian gudang dan bagian keuangan. 

Perusahaan ini mempunyai masalah mengenai pencatatan semua transaksi yang 

masih dilakukan secara manual pada departemen masing-masing. Banyaknya 

jumlah pesanan serta frekuensi pembelian dan penjualan barang diperusahaan 

maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengolah data dengan cepat 

dan menghasilkan suatu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Pada 

perusahaan ini, bagian yang masih dikerjakan secara manual dalam menentukan 

laju informasi adalah pencatatan data permintaan barang dari konsumen, stok 

barang masuk maupun keluar, serta laporan-laporan pada periode tertentu yang 

akan memperlambat arus informasi yang diinginkan oleh pihak manajemen 

perusahaan dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka CV. KHARISMA ESA ARDI 

mencari sebuah jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar dapat 

menata manajemen dengan baik sekaligus menyederhanakan dan meempermudah 

pengaturan. Komputerisasi sistem informasi merupakan solusi yang tepat bagi 

CV. KHARISMA ESA ARDI agar dapat meningkatkan arus informasi di 

perusahaan. Suatu sistem yang terkomputerisasi dengan baik dan dapat 

menghubungkan antar departemen yang membutuhkan informasi melalui jaringan 

komputer. 

Oleh karena itu perlu adanya perancangan sistem informasi manajemen 

yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah 

pencatatan data permintaan barang konsumen dan stok barang masuk maupun 

barang keluar digudang. Sehingga dapat mempermudah dalam proses 



pengambilan keputusan secara tepat dengan tersedianya informasi-informasi yang 

tepat waktu, akurat dan relevan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut : ”Bagaimana merancang 

Sistem Informasi Manajemen secara terkomputerisasi di CV. KHARISMA 

ESA ARDI SURABAYA ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada pembahasan Sistem Informasi 

Manajemen di perusahaan, maka permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut :  

1. Pembatasan hanya pada perancangan sistem informasi manajemen dan 

perancangan perangkat lunak sebagai pendukung sistem informasi 

tersebut. 

2. Penelitian hanya pada kegiatan yang menimbulkan permasalahan di sistem 

informasi manajemen perusahaan seperti pencatatan data pembelian 

barang ke supplier dan pencatatan data penjualan ke konsumen. 

3. Analisa perancangan sistem informasi tidak dilakukan dari segi kelayakan 

ekonomi (analisa kuantitatif). 

 

 

 

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Merancang Sistem Informasi 

Manajemen di CV. KHARISMA ESA ARDI yang efektif dan efisien serta 

mengatasi permasalahan yang menyangkut penyediaan informasi, sehingga 

akan mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan akurat”. 

 

1.5 Asumsi-Asumsi 

Agar penelitian ini memberikan hasil pembahasan sistem informasi 

manajemen yang baik, maka perlu diberikan suatu asumsi sebagai berikut : 

1. Hasil wawancara dan data order perusahaan benar. 

2. Tidak ada perubahan kebijaksanaan maupun restrukturisasi organisasi dari 

pihak perusahaan. 

3. Karyawan dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan 

program aplikasi komputer. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan Perancangan Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan akan 

diperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

- Dapat menyederhanakan sistem kerja manual yang sekarang dengan 

sistem yang terkomputerisasi dan juga dapat meningkatkan tingkat 

ketelitiannya. 

- Membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan alternatif 

terbaik sebagai keputusan yang tepat. 



- Membantu kelancaran operasi kerja. 

- Dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, cepat, 

akurat dan sederhana dalam waktu yang singkat sehingga dapat 

menunjang proses pengambilan keputusan. 

- Memiliki sistem pengarsipan yang lebih rapi, efektif dan efisien. 

2. Bagi Penulis 

- Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat 

menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa 

mendatang. 

- Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya didapat 

secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi 

mahasiswa di masa yang akan datang. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami pembahasannya, maka laporan ini secara 

sistematika adalah sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi–asumsi yang 

digunakan, mananfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

 

 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dan berkenaan 

dengan topik-topik yang dibahas antara lain kosep dasar sistem, 

konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, konsep dasar 

sistem informasi manajemen, pengembangan sistem, laat-alat 

pengembangan sistem serta perancangan sistem yang digunakan 

sebagai dasar dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini akan diuraikan tentang cara mendapatkan data, data apa saja 

yang digunakan dalam perancangan sistem informasi manajemen, 

bagaimana cara mengolah data tersebut, hasil apa saja yang akan 

didapat setelah data tersebut diolah serta flowchart pemecahan 

masalah. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai analisa sistem, perancangan sistem, 

perancangan dan pengembangan sistem informasi, perancangan 

program komputer, implementasi program serta kelebihan penggunaan 

sistem informasi manajemen yang dirancang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk 

perbaikan sistem informasi manajemen yang digunakan perusahaan 

saat ini. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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