
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang  

Angie disc adalah suatu badan usaha milik perseorangan yang bergerak 

dalam bidang usaha peminjaman DVD dan VCD. Proses peminjaman DVD pada 

Angie Disc semakin lama semakin meningkat dimana usaha ini adalah salah satu 

tempat peminjaman DVD dan VCD di Pangkalpinang yang harus bersaing 

dengan tempat-tempat yang lainnya. Angie Disc berkedudukan di Jl. Bukit 

Merapen (samping jalan menuju kantor Camat Gerunggang) Pangkalpinang 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Proses arus informasi pada Angie Disc saat ini masih menggunakan sistem 

yang manual. Mulai dari pendataan anggota yang masuk, proses peminjaman, 

proses pengembalian, sampai dengan laporan peminjaman. Namun walaupun 

demikian keadaan yang seperti ini sama sekali tidak menghambat kegiatan para 

karyawan di Angie Disc. Disini penulis ingin lebih meningkatkan sistem yang ada 

sehingga dapat lebih membantu para karyawan. 

Untuk mengoptimalisasikan sistem pada Angie Disc ini penulis membuat 

suatu sistem informasi komputerisasi dengan cara menggunakan program yang 

terintegrasi. Dengan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah 

pengolahan data peminjaman serta proses pembuatan laporan, dll. 

 

2. Masalah 

Dalam menangani pengolahan data peminjaman DVD dan VCD, Angie Disc 

saat ini masih menggunakan sistem yang manual. Beberapa masalah dengan 

sistem yang berjalan sekarang ini adalah : 

1. Tidak ada pendataan peminjam sehingga menyebabkan terjadinya redudensi 

data/ pengulangan 



2. Batas waktu peminjaman yang tidak jelas sehingga mempersulit dalam hal 

mengontrol stok video dan menghitung denda 

3. Tidak ada pengcopyan terhadap master video sehingga apabila video hilang 

maka tidak ada backup master video 

4. Tidak ada denda terhadap peminjam yang melakukan keterlambatan dalam 

hal mengembalikan video 

5. Tidak ada laporan peminjaman 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun maksud dari penulisan laporan ini adalah : 

1. Dapat lebih membantu kelancaran kerja para karyawan Angie Disc 

dalam mengolah data peminjaman DVD dan VCD yang membutuhkan 

informasi yang tepat, cepat dan efisien. 

2. Diharapkan dapat melengkapi serta mengembangkan perangkat 

sistem informasi manajemen khususnya dibagian peminjaman DVD 

dan VCD. 

 

4. Ruang Lingkup/Pembatasan Masalah 

Agar penyusunan dan pembahasan program aplikasi pendukung sistem dapat 

dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 

perlu diterapkan batasan – batasan dari masalah yang dihadapi. 

Adapun batasan – batasan masalah yang dimaksud diantaranya mencakup 

penelitian tentang sistem informasi pengolahan data peminjaman video yaitu 

dimulai dari pengunjung yang datang mendaftarkan diri sebagai anggota dan 

mendapatkan kartu anggota, melakukan proses peminjaman dengan cara 

anggota memilih DVD/VCD yang diinginkan lalu menunjukkan kartu anggota dan 

anggota langsung melakukan pembayaran, proses pengembalian dan pembuatan 

laporan. 

 



5. Metode Penelitian 

Metode atau pendekatan yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Kuliah 

Kerja Praktek  ( KKP ) ini adalah metoda deskriptif yaitu suatu metode yang 

mengusahakan penyajian, pengumpulan serta analisis data sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang ada dan 

dihadapi secara nyata pada saat dilakukan pengamatan.  

Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode tersebut 

adalah : 

1. Teknik Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam 

melakukan penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen–

dokumen perusahaan/instansi dimana penulis melakukan riset, khususnya 

dengan masalah yang dihadapi. 

2. Studi Kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bersifat teoritis, dimana 

penelitian dilakukan dengan mencari data berbagai buku pengetahuan dan 

sumber – sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan 

secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan sistem informasi manajemen sehingga penulis dapat menggali 

keterangan tentang permasalahan yang penulis batasi melalui tanya jawab 

secara lisan atau tertulis 

4. Analisa Terstruktur yaitu dalam menganalisa laporan ini metode yang 

digunakan adalah pendekatan terstruktur yaitu dengan menganalisa sistem 

yang berjalan. 

5. Perancangan Terstruktur yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, 

proses keluaran, maka akan dibuat perancangan dalam bentuk bagan 

terstruktur beserta spesifikasi modulnya. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek ( KKP )  ini, pembahasan dan 

penjelasannya  dibagi menjadi lima bab yaitu : 



 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, ruang lingkup/pembatasan masalah, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : ORGANISASI 

  Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Angie 

Disc, struktur organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing 

struktur di Angie Disc. 

 

BAB III : INFRASTRUKTUR 

  Bab ini menguraikan tentang peranan sistem yang 

terkomputerisasi terhadap perkembangan sistem peminjaman 

DVD dan VCD di Angie Disc. 

 

BAB IV : STUDY KASUS 

  Bab ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh 

Angie Disc serta solusi untuk menangani masalah tersebut. 

 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah 



diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang penulis ajukan 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi mengenai 

pengolahan data peminjaman DVD dan VCD. 

 
 
 

 


