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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi informasi 

berkembang dengan sangat pesat. Saat ini sering kali kita mendengar 

mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari 

teknologi informasi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih 

banyak berkembang ke arah user friendly, yang artinya semakin 

mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet 

tersebut. Afici Entertainment adalah sebuah Rumah Produksi Film yang 

bergerak di bidang Dunia Hiburan. Afici Entertainment memulai usahanya 

sejak tahun 2020. Afici Entertainment beralamatkan di Jln. Gabek Raya, 

Kelurahan Taman Sari, Kota Pangkalpinang. Perkembangan bisnis jasa 

pembuatan iklan seiring waktu semakin berkembang sehingga membutuhkan 

sistem yang terintegrasi yang modern. 

Sejak awal memulai usaha, Afici Entertainment masih menggunakan 

sistem promosi yang manual dengan menunggu calon pelanggan yang datang 

sendiri ke kantor untuk dibuatkan iklan produk dan pembayaran dilakukan 

secara tunai. Selain itu, kurangnya media promosi yang baik tentang 

keberadaan Afici Entertainment yang mengakibatkan dampak yang kurang 

baik pada proses bisnis permintaan pembuatan iklan produk. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di usulkan sebuah perancangan 

sistem informasi berbasis web menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD) dengan tujuan agar proses pemesanan dapat di penuhi 

sesuai dengan waktu yang di tentukan, dan terciptanya komunikasi antara 

penyedia jasa dan pelanggan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang ada di Afici Entertainment adalah “Bagaimana cara merancang 

bangun sistem informasi jasa pembuatan iklan produk di Afici Entertainment 

secara efektif dan efisien? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya di batasi pada 

proses pemesanan secara online, proses transaksi, verifikasi pesanan, dan 

proses laporan pada sistem yang di bangun. 

1.4. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Menerapkan sistem teknologi informasi secara lebih efisien dan 

efektif.  

b. Menerapkan sistem teknologi informasi secara lebih efisien dan 

efektif bagi perusahaan. 

c. Memudahkan sistem laporan bisnis. 

d. Memudakan pelanggan dalam proses transaksi.  

2. Tujuan penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengimplementasikan suatu sistem informasi jasa pembuatan iklan 

berbasis web yang efektif dan efisien. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini memberikan gambaran singkat ruang 

lingkup yang di bahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini 

terdiri dari 5 bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari 

buku, e-book, jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi yang 

berkaitan dengan judul, model dan metode yang digunakan serta beberapa 

teori pendukung yang sesuai dengan topik penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode pendekatan yang digunakan, model 

pengembangan sistem yang digunakan dan juga alat bantu (tools) 

pengembangan sistem yang digunakan untuk penelitian.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Berisi tinjauan umum yang disertai struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, analisa sistem, rancangan sistem serta rancangan antar muka.  

BAB V KESIMPULAN   

Berisi kesimpulan dan juga saran dari pembahasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


