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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi begitu pesat berkembang dan dampaknya telah kita

rasakan. Berbagai kemudahan yang kita terima, seperti kemudahan untuk

memperoleh informasi melalui telepon seluler dan internet. Teknologi Informasi

sendiri merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang dipergunakan untuk dapat

menciptakan, menyimpan, mengubah, serta untuk menggunakan informasi

tersebut dalam segala bentuknya (Mc Keown, 2001).

Pizza Hut merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri dan bergerak

dibidang waralaba makanan cepat saji Internasional yang berfokus dalam

pembuatan pizza, sebagai salah satu produsen makanan siap saji terbesar kuliner,

menjual berbagai macam produk seperti pizza, pasta, snack dan lain lain. Pizza

hut dalam penjualan produk menerapkan sistem pengambilan produk di outlet

langsung (takeaway), makan ditempat (dine in) dan sistem pengantaran produk ke

rumah customer (delivery). Terdapat 4 Outlet Pizza Hut di Palembang, salah

satunya di  Pizza Hut PTC Mall Palembang.

Pizza Hut PTC Mall memiliki masalah dalam pengarsipan data yang

dikarenakan masih berupa catatan dalam buku. Hal ini mengakibatkan

pemborosan kertas, serta memperlambat penyusunan laporan akhir bulan oleh

karyawan dan menyebabkan kesalahan saat arsip pemesanan maupun pengelolaan

di dalam chiller (Tempat penyimpanan bahan makanan).

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut penulis membuat

“Aplikasi Pengelolaan Sayuran dan Buah-buahan”. Aplikasi ini bertujuan untuk

membantu perusahaan agar dapat mengetahui setiap saat tentang kuantitas bahan,

kualifikasi bahan yang masih tersedia, keadaan barang sesuai dengan catatan yang

ada, arsip data dapat tersimpan lebih rapih dan aman, kemungkinan kehilangan

data akan sangat kecil, serta dapat membantu mempermudah dan mempercepat

pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya.
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1.2 Tujuan

Tujuan dari adanya kegiatan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan

tempat kerja praktik di Pizza Hut PTC Palembang.

2. Membantu manajemen dan karyawan Pizza Hut PTC Palembang dalam

mengarsipkan data bahan pokok, transaksi pemesanan,  transaksi pengeluaran,

dan perekapan data laporan sayuran dan buah-buahan setiap harinya dengan

menggunakan aplikasi tersebut.

1.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan yang ada, manfaat dari kegiatan Kerja Praktik ini adalah

sebagai berikut:

1. Penulis mendapatkan pengalaman serta merasakan dunia kerja seperti apa dan

menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di kerja praktik

Pizza Hut PTC Palembang.

2. Manajemen dan karyawan Pizza Hut lebih mudah untuk mengetahui barang

apa yang akan dipesan yang akan datang dan menguragi tingkat kesalahan.

1.4 Waktu dan Pelaksanaan

Kerja Praktik pada Pizza Hut PTC Palembang dimulai pada bulan Maret

2016. Terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 s.d 25 November 2016 dengan

jadwal kegiatan yang terlampir


