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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi informasi menuntut suatu pekerjaan manusia 

yang masih belum menggunakan teknologi informasi dan kurang efisien, 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 

Website merupakan salah satu media teknologi informasi. Perkembangan 

website terus tumbuh seiring meningkatnya kemajuan industri dalam berbagai 

bidang. Selain berfungsi sebagai sarana informasi, bagi kalangan pelaku 

industri website juga berguna sebagai sarana branding atau promosi 

perusahaan yang dijalankannya. 

Dalam pembuatan laporan ini mengambil objek di PT Rizki Aria 

Kirana sebagai tempat menjalankan program Kerja Praktek. PT Rizki Aria 

Kirana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen 

perdagangan dan pengelola penyedia jasa tenaga kerja (PJTK). PT Rizki Aria 

Kirana merupakan perusahaan yang masih menggunakan sistem manual 

dalam mempromosikan profil perusahaan, menjual produk, perekrutan tenaga 

kerja, dan menjalin kerja sama antar perusahaan. PT Rizki Aria Kirana 

membagikan brosur-brosur, menempelkan kertas informasi untuk 

berkomunikasi antar pegawai dan mendatangi calon mitra perusahaan. Hal ini 

tentu memiliki banyak kekurangan, antara lain menghabiskan biaya dalam 

pembuatan brosur, memakan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga 

pegawai dalam pembagian brosur. 
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Suatu perusahaan pada saat didirikan mempunyai tujuan yang 

berbeda, namun pada umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba 

atas hasil usaha yang dijalankan.  Dalam menjalankan suatu perusahaan, 

terutama yang bergerak dalam bidang produsen perdagangan dan pengelola 

penyedia jasa tenaga kerja (PJTK). Seiring dengan berkembangnya sebuah 

perusahaan, dibutuhkan suatu sistem informasi perusahaan yang lebih 

terstruktur, sederhana, sehingga dapat mengakomodasi serta menjalan 

program dan tujuan perusahaan. 

Dari kelemahan sistem perusahan PT Rizki Aria Kirana yang masih 

menggunakan cara konvensional mengkibatkan kurangnya efektifitas dalam 

menjalankan program dan tujuan perusahaan. Sehingga perusahaan PT Rizki 

Aria Kirana membutuhkan sebuah teknologi sistem informasi berbasis 

website. 

Berdasarkan uraian diatas, maka laporan kerja praktek ini berisi 

tentang pembangunan “PEMBUATAN SISTEM INFORMASI 

BERBASIS WEBSITE PT. RIZKI ARIA KIRANA SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI”. 

 

1.2   Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup program kerja praktek ini adalah pada bagian 

vendor perusahaan PT Rizki Aria Kirana yang yang bergerak pada bidang 

perdagangan dan pengelola, penyedia jasa tenaga kerja (PJTK).  
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Program Apprentice 

Tujuan sistem informasi pada PT Rizki Aria Kirana sebagai 

berikut: Membangun layanan sistem informasi perusahaan di PT Rizki 

Aria Kirana berbasis website. 

 1.3.2 Manfaat 

 Manfaat adanya sistem informasi berbasis website pada PT 

Rizki Aria Kirana adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan sarana informasi dan branding / promosi bagi PT 

Rizki Aria Kirana berbasis website. 

2. Meningkatkan efiseinsi operasional perusahaan PT Rizki Aria 

Kirana. 

3. Sarana penjualan produk. 

4. Memperkenalkan profil perusahaan 

5. Mempermudah komunikasi 

6. Mendatangkan calon konsumen 

7. Menjadi sarana publikasi resmi perusahaan 

8. Mempermudah memberi informasi. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan  

Kegiatan Kerja Praktek ini dilaksanakan pada 20 juli sampai 

15 agustus 2020. 
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1.4.2 Tempat Pelaksanaan  

Program Apprentice/Kerja Praktek dilaksanakan di PT Rizki 

Aria Kirana yang bergerak pada bidang pengelola dan penyedia jasa 

tenaga kerja (PJTK). PT Rizki Aria Kirana berkantor di dusun 04 

Sidobangun, kecamatan Bumi Ratu Nubang Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini tercantum latar belakang, ruang lingkup kerja, tujuan dan manfaat 

program kerja praktek, tempat dan waktu pelaksanaan program apprentice, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini tercantum sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang 

usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi 

perusahaan PT Rizki Aria Kirana. 

 

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

A. Analisa Permasalahan Perusahaan  

Bagian ini memuat uraian tentang temuan masalah, perumusan masalah yang 

terdapat di dalam perusahaan. 
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B. Landasan Teori  

Bagian ini memuat uraian tentang teori teori yang berkaitan dengan 

kegiatan.kegitatan penerapan solusi yang ditawarkan secara terprogram.   

C. Metode yang digunakan   

Metode merupakan cara-cara yang digunakan untuk menerapkan rencana atau 

solusi yang ditawarkan serta kerangka pemecahan masalah. 

D. Rancangan Program yang akan dibuat  

Uraian tentang realisasi pemecahan masalah, analisa system yang diusulkan, 

kegitatan penerapan solusi yang ditawarkan secara terprogram 

Dalam bab ini menjelaskan analisa permasalahan yang terjadi di perusahaan, 

temuan masalah, perumusan masalah,serta kerangka pemecahan masalahnya. 

Dan bab ini berisi tentang teori-teori yang akan mendukung masalah yang akan 

terjadi dan progam/kegiatan apa yang akan dilakukan. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil dari analisis permasalahan yang ada di PT Rizki 

Aria Kirana. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan 

hasil dari sebuah permasalahan di PT Rizki Aria Kirana yang memerlukan website 

sebagai solusi media sistem informasi perusahaan dan saran yang berkaitan degan 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 


