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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada  era  globalisasi  saat  ini,  perkembangan  teknologi  informasi  yang

semakin pesat, sehingga mengharuskan pelaku bisnis untuk menggunakan sistem

informasi yang sudah terkomputerisasi, ada pun komputer yang terhubung dengan

internet sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia. 

CV. Jaya Harmoni adalah  salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, sampai

saat ini  belum  ada  informasi  tentang  perusaan  tersebut  yang  bergerak  dalam

bidang  entertainment.  Terkadang informasi  yang  di  peroleh  pelanggan  tidak

update sesuai dengan promo - promo serta informasi lagu yang baru, oleh karna

itu dibutuhkan lah sebuah sistem berbasis web untuk membantu pelanggan dalam

mendapatkan informasi yang di inginkan. 

Pada  proses  booking  room,  CV. Jaya  Harmoni  belum  memiliki  sistem

informasi  berbasis  komputer  yang  mengelola  booking room,  lagu  yang  sudah

update sehingga tekadang banyak para pelanggan yang merasa kurang nyaman

saat  lagu  yang  di  cari  belum  yang  terbaru.  Permasalahan  yang  terjadi  yaitu

sulitnya  pemesana  via  telpon  saat  pagi  hari.  Permasalahan  lain  yang  muncul

adalah  dalam playlist  lagu  yang  belum ada  yang  terbaru.  Hal  tersebut  terjadi

karena belum adanya list lagu yang sudah di update kedalam server, selain itu list

lagu hanya berbentuk selembaran kertas yang di terima oleh pihak it dari penjual

lagu.

Bekaitan dengan hal tersebut, pengguna dan pemanfaatan perangkat lunak

komputer  akan  lebih  berguna  jika  ada  suatu  sistem yang  digunakan  dapat
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mengatasi  permasalahan  yang  ada  serta  dapat  memudahkan  pelanggan  serta

karyawan untuk memesan room tanpa harus menelpon dan mengetahui lagu apa

saja yang sudah ada dalam  playlist di dalam  room.  Sehingga dapat melakukan

pencarian lagu, dan pemesanan  room dapat dilakukan dengan mudah, sehingga

berkenaan  dengan  itu  sistem  yang  berjalan  yang  terdiri  atas  kegiatan  yang

berhubungan dalam perusahaan dan dapat mencapai tujuan untuk mengendalikan

ruang  lingkup  yang lebih  luas  untuk mencapai  target  yang  di  inginkan Enger

dalam Sutabri (2012:12).

Melihat permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis mengusulkan suatu

sistem informasi yang memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi yang

akurat serta memudahkan pelanggan dalam mencari informasi yang di butuhkan,

agar proses pengolahan data dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Dengan

penggunaan sistem ini, semua list lagu, dan pemesana room akan tersimpan dalam

sebuah database, sehingga pelanggan dapat nyaman serta bisa bernyanyi sesuai

dengan lagu yang di inginkan.

1.2 Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Membantu  pelanggan  untuk  lebih  mudah  memesan  room tanpa  harus

menghubungi melalui telepon.
2. memberi  kemudahan  kepada para  pelanggan  untuk  mencarian  lagu  yang

diinginkan dan sudah di update kedalam server.
Sedangkan manfaat penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Manfaat untuk penulis
Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (DIII) program

studi  Manajemen  Informatika  di  Akademi  Manajemen  Informatika  dan

Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI).
2. Manfaat untuk objek penelitian
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a. Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan.
b. Untuk  menghasilkan  suatu  informasi  yang  cepat  dan  akurat  dalam

membantu  dan  memudahkan  proses  booking  room serta  pencarian

lagu.
3. Manfaat untuk pembaca

Memberikan pemahaman mengenai konsep sistem informasi Booking room

dan pencarian lagu lebih optimal dan langkah-langkah penyusunan tugas

akhir dan unsur-unsurnya.

1.3 Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara penulis  mendapatkan  data  sebagai  bahan

dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini dan bahan-bahan serta data-data

yang dibutuhkan dapat di pertangung jawabkan kebenarannya. Oleh karena

itu penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode

diantaranya :
A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

SDLC  memiliki  beberapa  model  dalan  penerapannya,  salah  satu

model  yang digunakan dalam pembuatan tugas  akhir  ini  yaitu  model  air

terjun (waterfall). Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013:23) “Model SDLC

air terjun(waterfall) sering juga di sebut model sekuensial linier (sequential

linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle)” perangkat lunak secara

sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian

dan tahap pendukung (support) berikut adalah penjelasannya :

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak.
Tahap  ini  pengembang  sistem  memerlukan  komunikasi  yang

bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh

pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut.
2. Desain.



4

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam

fase  ini  dan  desain  sistem disiapkan.  Desain  Sistem membantu

dalam  menentukan  perangkat  keras  (hardware) dan  sistem

persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur

sistem secara keseluruhan.
3. Pembuatan kode program.

Desain  harus  ditranslasikan  kedalam  program  perangkat  lunak.

Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai desain yang

telah dibuat pada tahap desain.
4. Pengujian.

Pengujian  fokus  pada  perangkat  lunak,  dari  segi  lojik  dan

fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian diuji. Hal ini di

gunakan  untuk  meminimalisir  kesalahan  (eror)  dan  memastikan

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.
5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance).

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang  sudah 

jadi,  dijalankan  serta  dilakukan  pemeliharaan.  Pemeliharaan

termasuk  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang  tidak  ditemukan

pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan

peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.
B. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara.

Pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan  keluhan  dari  pelanggan  yang

datang.
b. Observasi.

Pengumpulan  data dari  melihat jumlah pelanggan yang datang dan kesan

yang di berikan sesudahnya.
c. Studi Pustaka.

Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  membaca  buku  yang  berkaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti.
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1.4 Ruang Lingkup
Mengingat begitu luasnya bidang yang ada pada CV. Jaya Harmoni, penulis

membatasi permasalahan pada sistem pemesanan room dan list lagu di CV. Jaya

Harmoni sunter, yaitu pada proses input data pemesanan, transaksi pembayaran,

sampai dengan mengupdate lagu yang sudah ada di dalam server.


