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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Diera komputerisasi yang serba cepat dan efisien ini, dimana kecepatan dan 

ketepatan sebuah data diperoleh sangat diperlukan baik dalam aktivitas sehari-

hari ataupun di dalam lingkungan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang 

berhubungan dengan jasa. Dimana pekerjaan yang berhubungan dengan jasa 

pasti berhubungan langsung dengan seorang pelanggan yang membutuhkan 

barang dan jasa tersebut. Suatu sistem yang cepat dan efisien yang diinginkan 

itu salah satu nya adalah ketepatan memperoleh informasi seorang pelanggan 

dengan cepat dan tepat namun tetap menjaga kerahasian data dari pelanggan 

tersebut. 

Toko VIA Computer merupakan sebuah toko komputer yang menyediakan 

berbagai aksesoris komputer dan juga bergerak dalam bidang jasa berupa 

service dan maintenace komputer dan laptop, yang beralamat di Jalan KH 

Abdullah Addari no.26, Pangkalpinang. Banyaknya data pelanggan yang masuk 

setiap harinya membuat management data pelanggan di toko ini agak 

berantakan. Data pelanggan yang masuk dicatat  ke dalam sebuah buku catatan 

khusus service, sehingga seiring berjalannya waktu catatan tersebut terus 

menerus bertambah dan bertumpuk. Toko ini sering mengalami kesulitan ketika 

ingin mencari data pelanggan beberapa tahun sebelumnya, seperti mencari 

nomor handphone atau perbaikan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan sangat terbantu jika pembuatan 

website lokal untuk memanagement data pelanggan diterapkan. Oleh karena itu, 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan data pelanggan 

berbasis website lokal pada Toko VIA Computer Pangkalpinang” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penulisan laporan Kuliah 

Praktek (KP) ini adalah: 

a. Bagaimana langkah-langkah membuat website pengelolaan data pelanggan 

toko VIA Computer 

b. Bagaimana mengelola data pelanggan di Toko VIA Computer untuk 

memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan 

c. Bagaimana penerapan atau pengaplikasian website pengelolaan data 

pelanggan di Toko VIA Computer 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan masalah yang melebar, maka terdapat batasan 

masalah yang dibahas pada penulisan Laporan KP yaitu: 

a. Penelitian dibatasi hanya pada proses bisnis di Toko VIA Computer 

b. Penelitian dibatasi hanya membicarakan mengenai pengelolaan data di 

Toko VIA Computer 

c. Penelitian dibatasi hanya membicarakan penerapan atau pengaplikasian 

website pengelolaan data pelanggan   di Toko VIA Computer 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian KP ini adalah : 

a. Pembuatan management data pelanggan berbasis website lokal di Toko VIA 

Computer 

b. Memudahkan karyawan dalam mengakses data pelanggan ketika diperlukan 

c. Memudahkan karyawan dalam menyimpan data pelanggan dalam kurun 

waktu beberapa tahun 
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d. Memudahkan karyawan dalam merubah data pelanggan ketika terjadi 

perubahan data 

e. Mengurangi waktu yang digunakan karyawan untuk mencari data 

pelanggan beberapa tahun sebelumnya 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan 

pengumpulan data dalam penelitian KP ini adalah : 

1.5.1 Metode Analisis Sistem 

 

a. Analisa Sistem yang sedang berjalan 

Toko VIA Computer selain menjual berbagai sparepart dan 

aksesoris komputer dan laptop, toko ini juga menerima jasa service 

komputer atau laptop mulai dari install ulang sistem operasi, sampai 

penggantian sparepart. Setiap pelanggan yang melakukan service di 

toko ini akan diminta untuk mengisi data service berupa nama dan 

nomor handphone yang bisa dihubungi. Data dari pelanggan ini 

kemudian disalin ke dalam buku catatan khusus service. Di dalam buku 

catatan ini, terdapat beberapa kolom yang harus diisi yaitu nomor, 

tanggal masuk, nama, nomor handphone, merk dan series komputer 

atau laptop yang diservice, kerusakan, tanggal konfirmasi kerusakan ke 

pelanggan, tanggal barang diambil kembali oleh pelanggan dan 

keterangan. Buku catatan service ini akan dipakai dalam jangka waktu 

satu tahun, jika tahun sudah berganti maka buku catatan ini pun akan 

diganti yang baru. Setiap hari ada kurang lebih tiga sampai tujuh data 

pelanggan yang masuk, baik pelanggan baru atau pelanggan lama. 

Data-data ini bertumpuk setiap hari, data dari kostumer lama seperti 

nama dan nomor handphone yang sama akan tercatat kembali menjadi 

double. Terkadang ada pelanggan yang lupa dengan nomor 
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handphonenya sendiri, sehingga karyawan toko ini harus mencari-cari 

kembali data pelanggan tersebut berdasarkan nama dan merk komputer 

atau laptop yang dulu sempat diservice didalam buku catatan service. 

Hal kecil seperti ini akan sangat membuang-buang waktu, mencari data 

satu pelanggan diantara ribuan data pelanggan yang masuk, mencari 

satu persatu kecocokan data yang diinginkan secara manual. 

 

b. Analisa Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan di Toko VIA Computer saat ini 

berupa 2 monitor khusus untuk melakukan pengecekan atau 

penginstallan komputer. 1 Netbook merk Acer untuk penginputan data 

penjualan dengan spesifikasi prosesor Intel Atom, HDD 320GB, dan 

Ram 2GB. 1 komputer yang digunakan untuk menyimpan data toko, 

dan data pribadi pemilik toko dengan spesifikasi processor Core I3, 

SSD 120GB, HDD 1TB, Ram 8GB dan dilengkapi perangkat wifi 

internal yang selalu terhubung ke jaringan. 

 

Dengan melihat spesifikasi tersebut diatas, maka perangkat keras yang 

diperlukan untuk mengakses website yang akan dibuat dirasa sudah 

cukup. 

 

c. Analisa Perangkat Lunak 

Sistem operasi yang digunakan di Toko VIA Computer saat ini 

adalah windows 7 Ultimate. Beberapa perangkat lunak yang sering 

digunakan yaitu Microsoft Office meliputi Excel dan Word untuk 

mengolah data. Corel Draw X7 dan Photoshop CS6 untuk medesign 

logo atau brosur. Browser yang sering digunakan yaitu Mozilla Firefox 

dan Google Crome. Adobe Reader untuk membaca dan mengedit file 

dalam format .pdf. Nero 7 dan Rufus perangkat lunak untuk file dengan 

format .ISO yang digunakan untuk membuat master sistem operasi 

berupa Windows yang diburn kedalam DVD atau flashdisk.  
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1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan laporan KP ini dilakukan dalam beberapa tahapan, 

diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan dipahami secara 

keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentuk-bentuk bab-bab yang 

menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Ada 5 inti pokok yang 

terdapat dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian ini dibuat, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, batasan masalah serta 

metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis. 

Bab II  Landasan Teori 

Pada bab ini, berisi teori-teori yang digunakan penulis dalam 

penulisan laporan. Sumber-sumber yang  dijadikan acuan dan 

panduan dalam melakukan penulisan teori. 

Bab III  Organisasi 

Pada bab ini menjelaskan sejarah singkat Toko VIA Computer, 

struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari Toko VIA 

Computer. 

Bab IV  Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa database pelanggan, 

analisa rancangan website yang akan dibuat, proses pengelolaan 

database pelanggan, proses pembuatan website hingga hasil 

pengujian dari website yang langsung di ujicoba oleh karyawan dari 

Toko VIA Computer. 

Bab V   Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan kesimpulan 

dan keseluruhan   bab serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk perkembangan di Toko VIA Computer. 


