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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini sangatlah cepat. Teknologi 

Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Batas-batas yang ada karena perbedaan ruang dan waktu dapat ditembus dengan 

keberadaan teknologi khususnya internet. Dengan media internet dapat dilakukan 

banyak hal seperti belanja, ujian, membaca berita, melihat katalog buku, dan lain-

lain secara online. Tentu saja pembuatan sistem tersebut tidak mudah. Semakin 

kompleks sebuah sistem maka semakin rumit dalam proses pembuatan dan 

perawatannya. Dalam sebuah aplikasi yang cukup kompleks, pemrogram akan 

dihadapkan pada tingkat kerumitan yang tinggi. Dari mulai membangun seluruh 

proses bisnis yang ada, sampai dengan penyelesaian masalah. Untuk itu 

pemrogram harus dapat membedakan dan memisahkaan antara proses bisnis dan 

proses-proses yang mendukung proses bisnis tersebut. Pemrogram juga harus 

dapat memisahkan masing-masing komponen-komponen tersebut agar tidak 

terjadi kekacauan dalam melakukan pengembangan dan perawatan yang mungkin 

akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ketergantungan yang tinggi pada 2 

masing masing komponen akan membuat sebuah aplikasi sulit untuk 

dikembangkan, sehingga diperlukan sebuah teknologi yang dapat menyelesaikan 

masalah tersebut. Teknologi tersebut adalah framework, yaitu dengan metode 

OOAD. 

Oleh karena itu, pada skripsi ini akan dibuat sebuah sistem internal untuk 

Linda Salon Pangkalpinang yang dapat mempermudah pihak salon dalam fasilitas 

pelayanan jasa yang ada di salon tersebut.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat identifikasi dan 

rumusan masalah yang ada pada Linda Salon Pangkalpinang adalah : 

1. Pembayaran masih bersifat manual tidak ada pencatatan data. 

2. Proses pembayaran pada Linda Salon Pangkalpinang rata-rata tidak 

menggunakan bukti pembayaran, kecuali apabila ada pelanggan yang 
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meminta bukti pembayaran yang hanya berupa nota yang distempel oleh 

salon. 

3. Laporan pembayaran tidak dibukukan karena pembayaran ditangani 

langsung oleh pemilik Linda Salon. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hubungan transaksi 

pembayaran pelayanan jasa yang berkaitan dengan teknis pelunasan transaksi 

pelayanan jasa pada Linda Salon, menampilkan pilihan perawatan kecantikan 

yang dilakukan, Linda Salon dapat menampilkan informasi berkaitan dengan 

transaksi yang terjadi serta jumlah uang yang dibayarkan, data pelanggan yang 

tersimpan di master database hanya sebatas laporan singkat yang tidak lengkap, 

pemilik salon dapat memantau transaksi yang sedang berlangsung, teknis 

pembayaran pelayanan jasa dari pelanggan kepada pemilik salon yang diatur oleh 

sistem. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat Penelitian dalam penelitian ini antara lain : 

1.4.1 Tujuan penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan membangun suatu sistem yang dapat memberikan solusi 

adanya masalah di Linda Salon Pangkalpinang terkait pembayaran 

pelayanan jasa dan mempermudah dalam pemantauan informasi yang ada 

pada Linda Salon Pangkalpinang. 

2. Perancangan desain sistem informasi   pembayaran berbasis web pada 

Linda Salon Pangkalpinang menggunakan website, yang kemudian dapat 

digunakan Linda Salon Pangkalpinang untuk meningkatkan kinerja 

pelayanan pembayaran kepada pelanggan salon. 

3. Mempermudah pelanggan salon dalam mengetahui informasi tentang 

biaya yang harus dibayar oleh pelanggan sesuai perawatan yang diambil 

pada Linda Salon Pangkalpinang. 
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1.4.2 Manfaat : 

Diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Pihak Pemilik Salon/pengelola 

a. Pemilik Salon dapat mengetahui segala aktifitas pembayaran secara rinci 

dengan adanya sistem informasi yang telah dibuat. 

b. Pemilik salon akan lebih mudah dalam pekerjaannya dan mengurangi 

resiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang dari manual 

beralih ke input dalam sistem. 

c. Sebagai sistem kontrol antara pemilik salon terhadap salon. 

2. Pihak Pelanggan 

a. Pelanggan akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang semua 

biaya dalam masing-masing perawatan pada Linda Salon Pangkalpinang. 

b. Pelanggan dapat bertransaksi dengan aman dan mendapatkan bukti 

pembayaran yang sah dan tersistematis.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, baik dan akurat, maka 

penulisan disusun secara terstruktur dan sistematika, adapun sistematika penulisan 

yang digunakan untuk menyusun laporan sebagai berikut: 

 

BAB I   :PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, 

Batasan Permasalahan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan, Tujuan 

Penulisan. 

BAB II  :LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa pengertian dari konsep dasar sistem , 

Konsep dasar informasi, Konsep Sistem Informasi, Pengertian analisa berorientasi 

objek, model, metode, tools, definisi transaksi, perancangan  

berorientasi objek dan serta beberapa hal yang mendukung tentang data yang 

dibutuhkan pada penjelasan landasan teori tersebut. 
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BAB III :METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menggunakan tentang metode penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode 

penelitian meliputi Model, Metode, Tools. 

BAB IV :PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang pembahasan Model MVC, Activity Diagram,  

Analisa Keluaran,  Analisa Masukan,  Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram,  

Deskripsi Use Case. Sedangkan Rancangan Sistem dari Class Diagram, ERD, 

Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel dan Spesifikasi Data. Rancangan 

antarmuka yang terdiri dari rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan 

dialog layar dan Sequence Diagram, Rancangan Class Diagram dan menggunakan 

metode perancangan berorientasi objek. 

BAB V  :KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dari keseluruhan bab dan saran yang 

diberikan oleh penulis yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Linda 

Salon Pangkalpinang. 


