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1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan atau 

organisasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang bertujuan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut agar dapat berjalan dan 

bekerja dengan lebih baik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi 

saat ini memberikan dampak pada proses pekerjaan dari manusia yang sudah 

dipermudah dengan adanya sistem yang dapat meningkatkan tingkat efektifitas dan 

efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan, salah satu contoh kegiatan proses bisnis 

yang dapat dipermudah dengan seiring perkembangan teknologi adalah proses 

pemantauan atau monitoring. 

Monitoring atau pengawasan adalah salah satu tindakan pengawasan atau 

pemeriksaaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan 

dalam memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya, sehingga memudahkan proses 

dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan perkejaan yang dilakukan 

bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang telah 

ditentukan (Maringan, 2011). Sedangkan pengendalian adalah proses penekanan 

tujuan yang hendak dicapai, baik dalam pengolahan informasinya secara manual, 

dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyandi, 2014). Salah satu 
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perusahaan yang membutuhkan pengembangan suatu teknologi informasi dalam 

monitoring dan pengendalian sistem adalah PT Lampung Mitra Media. 

PT Lampung Mitra Media merupakan salah satu usaha yang bergerak maju 

dan berkembang yang melakukan jenis usaha dibidang jasa yang memberikan 

pelayanan jasa TV chanel berlangganan, Televisi berlangganan adalah 

jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia 

membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan 

menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan 

kabel. Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki intensitas pelanggan dengan 

skala yang cukup besar adalah PT Lampung Mitra Media yang membutuhkan 

adanya suatu inovasi dalam proses kinerja proses bisnis perusahaan, dalam hal ini 

pimpinan menginginkan adanya suatu sistem yang dapat melakukan pengawasan 

berupa pengedalian dalam tahapan pengolahan data transaksi yang ada pada PT 

Lampung Mitra Media, dikarenakan dalam proses yang berlangsung saat ini masih 

menggunakan cara konvensional dalam tahapan pengolahan datanya. 

Permasalahan yang berjalan saat ini adalah lambatnya proses pengisian data 

transaksi yang ada di perusahaan dikarenakan harus mengisi satu – persatu data 

pada form pembayaran dari pelanggan, hal ini mengakibatkan meningkatnya 

kesalahan pengisian data, kemudian banyaknya data pelanggan yang harus diolah 

saat ini mengakibatkan terlambatnya proses pembuatan laporan pelanggan yang 

sudah jatuh tempo, dan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan disetiap bulannya 

diharuskan memeriksa berkas pembayaran secara satu – persatu. 



3 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan merancang program 

atau sistem berbasis web sehingga pengolahan data administrasi dalam hal ini 

membantu perusahaan dalam melakukan proses pemantauan dan pengendalian data 

pelanggan atau transaksi, oleh karena itu penulis akan mengangkat penelitian yang 

berjudul “Rancangan Bangun Sistem Informasi Pemantauan Dan 

Pengendalian Transaksi TV Kabel Berlangganan Berbasis Web”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana membuat rancang bangun sistem informasi pemantauan dan 

pengendalian transaksi tv kabel agar dapat mempermudah perusahaan dalam 

melihat data pelanggan yang sudah jatuh tempo? 

2. Bagaimana mengimpementasikan rancangan bangun sistem informasi 

pemantauan dan pengendalian transaksi tv kabel agar dapat melakukan 

pencarian data pelanggan berdasarkan paket yang dipilih? 

  

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

1. Penelitian bertujuan pada pemantauan dan pengendalian 

2. Penelitian ini memantau pelanggan yang sudah jatuh tempo 
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3. Penelitian mengendalikan proses transaksi pembayaran dari pelanggan terkait 

biaya berlangganan TV kabel pada perusahaan PT Lampung Mitra Media. 

4. Penelitian ini memiliki objek penelitian pada PT Lampung Mitra Media. 

5. Menggunakan metode perancangan object oriented. 

6. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. 

7. Bahasa Pemrpograman PHP dan menggunakan database Mysql. 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Rancang Bangun Sistem Informasi Pemantauan dan 

Pengendalian Transaksi TV Kabel Berlangganan Berbasis Web Pada PT Lampung 

Mitra Media, peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian berdasarkan jurnal 

penelitian tentang pemantauan dan pengendalian. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang sistem informasi pemantauan dan pengendalian khusnya 

dalam proses pemantauan data pelanggan yang sudah jatuh tempo dan proses 

pengendalian dalam transaksi pembayaran. 

2. Untuk mengimplementasikan sistem yang dapat melakukan pemantauan dan 

pengedalian data pelanggan dan transaksi pembayaran pelanggan serta 

pembuatan laporan. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu : 

1. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

melakukan sebuah Rancangan Bangun Sistem Informasi Pemantauan Dan 

Pengendalian Transaksi TV Kabel Berlangganan Berbasis Web. 

2. Perusahaan 

Pada PT Lampung Mitra Media manfaat yang didapat adalah terbantunya 

proses pengolahan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 

yang akan meningkatkan kualitas informasi dengan konsep file digital agar 

dapat mempermudah akses komunikasi data antara pihak pelanggan dan 

perusahaan. 

3. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang 

studi sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat 

Indonesia. 


