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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

CV. Titian Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

industri air minum dalam kemasan dengan merk produk Ciryo yang beredar 

kemasan galon dengan isi 19 liter dan botol dengan isi 600 ml. CV Titian Mandiri 

berlokasi di Desa Pundung Rejo Kelurahan Jati Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. Untuk memenuhi kebutuhan air yang higienis, Ciryo sebagai air 

minum yang bebas logam berat berbahaya dengan menawarkan nilai kesehatan 

yang lebih karena kadar TDS (Total Dissolved Solid) kurang dari 10 ppm dan 

kandungan oksigen sebesar 8,5 ppm.  

Dalam pengelolaan proses bisnis CV. Titian Mandiri, permasalahan yang 

muncul baik secara teknis maupun manajemen dari proses bisnis tiap bagian 

dititikberatkan pada mekanisme perputaran galon. Untuk mengetahui kondisi 

secara nyata, dilakukan wawancara terhadap manajer tiap bagian dalam 

perusahaan, dimana secara garis besar perusahaan terbagi menjadi 5 bagian yaitu 

bagian produksi, gudang, pengiriman, pemasaran dan keuangan. 

Proses bisnis bagian produksi berkaitan erat dengan proses bisnis gudang 

dan pengiriman. Pemesanan air baku yang dilakukan minimal 2 kali dalam sehari 

dengan kuantitas pesan sebesar 5000 liter/tangki. Quality control air baku untuk 

produksi harus memenuhi kriteria dengan tingkat TDS kurang dari 100 ppm. 

Pengecekan langsung menggunakan alat ukur TDS Hold dan tidak dilakukan 

pencatatan nilai TDS air baku. Air yang telah memenuhi standar kriteria langsung 

digunakan untuk produksi. Bagian produksi melakukan permintaan bahan  

penolong ke gudang tanpa disertai dengan surat permintaan. Produksi mengalami 

delay bila terjadi stockout persediaan galon kosong di gudang dikarenakan terjadi 

keterlambatan datangnya pesanan galon kosong dari supplier 1 sampai 2 minggu 

dengan kuantitas pemesanan rata-rata 1000 pcs per 6 bulan. Perusahaan berusaha 

mengantisipasi dengan melakukan pemesanan lebih awal sebelum stok habis, 

sehingga gudang harus menunggu bagian pengiriman yang menyetorkan galon 

kosong dari distributor dan agen. Dengan kapasitas produksi 300 galon/hari dan 
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stok gudang bertahan untuk 2 hari, perputaran galon dari distributor dan agen 

harus efektif mengingat terjadi keterlambatan galon kosong dari supplier. 

Dikarenakan keterbatasan tersebut, distributor dan agen menerima galon isi 

sebanyak galon kosong yang diambil, walaupun pesanan tidak sesuai dengan yang 

diinginkan. Hal ini mengakibatkan target pelayanan terhadap pelanggan (service 

level) tidak terpenuhi. 

Bagian pengiriman melakukan pengiriman sesuai dengan jadwal kirim 

yang telah disusun, dimana tiap distributor mendapat jatah pengiriman 4 kali tiap 

bulannya. Pengiriman mengalami keterlambatan bila stok galon isi di gudang 

habis karena supplier galon kosong mengalami keterlambatan pengiriman serta 

permintaan yang bersamaan dari beberapa distributor di luar jadwal kirim dari 

bagian pengiriman. Proses pengiriman produk ke distributor tidak dilengkapi 

dengan surat jalan, sehingga pencatatannya menggunakan nota tagihan. 

Penugasan armada angkut dilakukan pada 1 truk berkapasitas 150 galon untuk 

pengiriman luar kota dan 1 mobil carry dengan kapasitas 50 galon untuk 

pengiriman Solo dan sekitarnya, sehingga terjadi pengiriman secara bolak-balik 

bila permintaan melebihi kapasitas armada yang tersedia.  

Bagian pemasaran mengkoordinasi bagian-bagian intern perusahaan 

dengan distributor dan agen. Sistem pengawasan dikendalikan langsung oleh 

bagian pemasaran. Proses bisnisnya mendapat hambatan dalam pemberlakukan 

sistem baku dikarenakan perbedaan karakteristik dan manajemen distributor. 

Proses evaluasi disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing distributor. 

Saat penambahan pasar baru yang perputaran galonnya lambat menyebabkan 

jumlah stok gudang dan produksi tidak mampu memenuhi target pengiriman, 

biasanya terjadi pada awal minggu. Tingkat service level yang diinginkan sebesar 

95 % mengalami penurunan karena stockout galon isi sebesar 10 %. 

Bagian pengiriman membawa nota tagihan kepada distributor dan agen 

yang berupa nota pembayaran rangkap tiga. Kemudian memberikan laporannya 

kepada bagian keuangan. Sistem pembayaran tiap distributor dan agen juga 

berbeda-beda diantaranya pembayaran pada awal bulan, pembayaran 1 hari 

setelah pengiriman, pembayaran 2 - 3 kali nota tagihan. Karena perbedaan itulah 

menyulitkan bagian keuangan melakukan pembukuan.  
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Semua aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bagian dari CV.Titian Mandiri 

membutuhkan informasi yang akurat dan efektif sehingga dapat mendukung 

proses bisnis secara keseluruhan. Sistem informasi dalam perusahaan harus dapat 

menggambarkan keseluruhan aktivitas yang bersifat operasional maupun 

struktural yang berbasis pada proses. Pengembangan dan perbaikan sistem 

informasi yang terpadu berdasarkan proses bisnis yang tepat bertujuan untuk 

mengoptimalkan kinerja perusahaan. Perbaikan sistem yang dilakukan baik secara 

kontinu maupun radikal dapat mencerminkan proses bisnis yang berjalan, 

terutama dalam mengembangkan potensi perusahaan mendatang. Perusahaan 

menyadari bahwa untuk mendukung proses bisnisnya diperlukan adanya suatu 

proses bisnis terintegrasi yang akurat dan proses manajemen yang efektif, yang 

akan menghasilkan keputusan manajemen yang cepat dan tepat.  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan yang 

menjadi dasar dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana menentukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan 

proses bisnis di CV.Titian Mandiri diukur berdasarkan kinerja perusahaan? 

2. Bagaimana mengembangkan usulan proses bisnis yang terintegrasi produk 

Ciryo di CV. Titian Mandiri sehingga meningkatkan kinerja proses bisnis 

perusahaan? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan proses 

bisnis di CV.Titian Mandiri. 

2. Menentukan penyelesaian untuk meminimalisasi faktor-faktor yang 

menyebabkan ketidakefisienan kinerja proses bisnis. 

3. Memperbaiki kinerja proses bisnis dan mengembangkan usulan proses bisnis 

yang terintegrasi dengan konsep Business Process Reengineering. 

4. Merancang desain sistem informasi berdasarkan usulan proses bisnis yang 

terintegrasi. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidakefisienan proses bisnis sehingga belum tercapainya target kinerja yang 

diinginkan. 

2. Perusahaan dapat memperoleh bahan masukan berupa perbaikan proses bisnis 

yang dapat diterapkan. 

3. Perusahaan dapat memperoleh bahan masukan berupa form-form yang dapat 

digunakan untuk mendukung usulan proses bisnis yang dikembangkan. 

4. Perusahaan dapat memperoleh desain sistem usulan proses bisnis terintegrasi 

sehingga dapat memperlancar dan mengoptimalkan proses bisnis CV.Titian 

Mandiri secara keseluruhan. 

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Penelitian dilakukan dengan beberapa batasan penelitian, sehingga ruang 

lingkup penelitian lebih terfokus. Adapun batasan penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di dalam perusahaan yang meliputi 5 bagian yaitu bagian 

pemasaran,  produksi, gudang , pengiriman serta administrasi dan keuangan 

2. Penelitian hanya membahas tahap perancangan prosedur tanpa melihat tahap 

implementasi prosedur hasil rancangan tersebut. 

3. Produk yang diteliti adalah galon 19 liter dan botol 600 ml sedangkan untuk 

mengembangkan konsep BPR dikembangkan produk tambahan yaitu botol 

1500 ml dan gelas 250 ml. 

4. Pada tahap desain sistem, tool yang digunakan adalah Data Flow Diagram 

dan diagram relasi tabel. 

 

1.6 ASUMSI-ASUMSI 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Interpretasi atau persepsi responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam wawancara adalah sama dengan yang dimaksud peneliti. 
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2. Dalam penyusunan modul, berdasarkan keterkaitan aktivitas dan 

wewenangnya, bagian gudang dan bagian pengiriman digabungkan dalam 

modul logistik. 

3. Pada penyusunan modul produksi, lead time bahan baku dan bahan penolong 

konstan. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I 

 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

BAB III 

 

 

BAB IV 

 

 

BAB V 

 

 

BAB VI 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian pengembangan 

proses bisnis terintegrasi di CV. Titian Mandiri.. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang gambaran umum CV. Titian Mandiri 

yang merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, teori-teori yang 

digunakan untuk mengembangkan proses bisnis terintegrasi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah penyelesaian 

permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini. 

 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini membahas tentang pengumpulan dan pengolahan data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 

ANALISIS DAN INTEPRETASI HASIL 

Bab ini berisi analisis berdasarkan hasil pengumpulan dan 

pengolahan data dalam bentuk desain sistem.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil pengolahan data 

dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

dan kemudian memberikan saran perbaikan yang mungkin 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 
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