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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Toko Iki Komputer berdiri pada tahun 2019 yang beralamat di Jl. KH Hasan 

Basri Sulaiman No.284 Pangkalpinang. Salah satu bidang usaha yang bergerak 

pada penjualan barang dan service komputer di Pangkalpinang, yang 

berkomitmen selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan pelayanan 

yang cepat, namun khususnya pada bagian layanan service. Iki Komputer  ini 

masih mengalami kesulitan, dalam mengolah data barang dan service.  

Selama ini pengolahan data barang dan service komputer pada toko Iki 

komputer di lakukan secara konvensional, dalam hal pengecekan barang dan 

service masih menggunakan manual. Terkadang bagian penjualan kesulitan dalam 

pengolahan data barang, sehingga pencatatan manual data-data yang telah di buat 

sewaktu waktu dapat hilang dan membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian 

data barang dan service.  

Dengan permasalahan diatas penulis memiliki gagasan untuk membuat 

sistem informasi berbasis web yang terkomputerisasi. Dengan model 

pengembangan sistem yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah Model 

Rapid Application Development (RAD). Model Rapid Application Development 

(RAD) merupakan model yang memfokuskan pada kecepatan dalam 

pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau pemilik sistem 

seperti prototyping namun mempunyai cangkupan yang lebih luas
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. 

Sistem informasi ini dikembangkan selain untuk memberikan pelayanan dan 

informasi kepada pelanggan, sistem informasi ini juga berfungsi untuk  pendataan 

data barang dan service pada toko Iki Komputer. Data yang disimpan dapat 

dicetak oleh pemilik toko dalam bentuk cetakan kertas, sehingga pemilik toko 

lebih mudah dalam melihat data barang dan service.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk menyusun Kuliah 

Praktek(KP) dengan judul “OPTIMASI SISTEM INFORMASI SERVICE 
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BERBASIS WEB DENGAN MODEL  RAD (RAPID APPLICATION 

DEVELOPMENT) PADA IKI KOMPUTER”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang 

akan di bahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem pengelolaan data service dapat digunakan 

dengan baik oleh Iki Komputer di masa yang akan datang? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi pengelolaan data barang dan 

service berbasis website pada Iki Komputer?  

3. Bagaimana membuat infrastruktur server yang fleksibel dan baik  pada Iki 

Komputer dalam mendata pelanggan?  

1.3 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah memberi informasi kepada Iki Komputer  

2. Mempermudah dalam pengelolaan data barang dan service. 

3. Mempermudah pihak Toko Iki Komputer dalam mendata pelanggan yang 

akan melakukan service komputer. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolan data barang dan 

service pada Iki Komputer. 

2. Menjadi sumber pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan sistem 

informasi pengelolan data barang dan service. 

3. Sistem Informasi yang di bangun penulis pada Iki Komputer untuk 

mempermudah dan efisien waktu dalam pengolahan data barang dan service. 
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1.5 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktivitas, penelitian ini hanya 

membatasi mengenai : 

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Rapid Application 

Development(RAD). 

2. Informasi yang disajikan terbatas , yaitu pengelolaan data barang dan data 

service. 

3. Sistem yang di bangun dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan. 

4. Ruang lingkup penggunaan sistem ini hanya dapat di gunakan oleh toko IKI 

komputer itu sendiri. 

5. Sistem ini tidak sampai tahapan implementasi pada Toko IKI Komputer. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan Kuliah Praktek(KP) 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah 

yang dihadapi, menentukan tujuan dan manfaat penelitian yang kemudian diikuti 

dengan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dasar teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis 

permasalahan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang pernah 

dilakukan sebelumnya. 

BAB III ORGANISASI 

Pada Bab ini membahas secara rinci mengenai Struktur Organisasi yang ada 

pada Iki Komputer yang berisi tentang jabatan,tugas,wewenang pada Iki 

Komputer. 

 

 

 



 

4 
 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini membahas tentang metodelogi penelitian yang akan digunakan 

akan membangun Optimasi Sistem Informasi Service Berbasis Web pada Iki 

Komputer dengan model RAD metode objective oriented di barengi tools UML 

dan ERD.    

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari 

materi pembahasan dan sistem informasi berbasis web yang telah dibuat.  Bab ini 

juga berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan 

sistem informasi berbasis web, serta saran yang diusulkan untuk pengembangan 

lebih lanjut agar tercapainya hasil yang lebih baik dan perawatan terhadap sistem 

agar sistem dapat terus digunakan. 

 

 


