
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi yang semakin berkembang di berbagai bidang usaha 

tidak terlepas dari pengaruh teknologi informasi. Dengan demikian semakin 

banyak para pengusaha yang menerapkan teknologi informasi tersebut dalam 

mengelola bidang usahanya. Pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi, proses buku masuk dan buku keluar merupakan hal yang umum terjadi. 

Sehingga diperlukan pencatatan buku masuk maupun keluar, apabila proses 

tersebut masih manual maka akan mempengaruhi efisiensi kerja dan kurangnya 

keakuratan data. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat musik dan 

sekolah musik di Propinsi Lampung, Ecayo Yamaha Music bekerja sama dengan 

Yamaha Music Indonesia (YMI). Kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang 

jasa sekolah musik dan penjualan alat musik. Ecayo Yamaha Music memiliki 

kantor Pusat di Jln. Sultan Agung no.15/16 Kelurahan Sepang Jaya, Bandar 

Lampung. Dan memiliki cabang antara lain di Chandra Mall, Pringsewu, dan Kota 

Metro. Sistem permintaan buku dari kantor cabang ke kantor pusat yang berjalan 

saat ini masih manual yaitu menggunakan media kertas sebagai bukti permintaan 

buku dan Microsoft excel untuk pembuatan laporan permintaan buku, sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan stock dan laporan permintaan 

buku dari kantor cabang ke kantor pusat. Dengan permasalahan tersebut maka 

dapat menimbulkan tidak akuratnya pada saat pembuatan laporan stock buku dan 

permintaan buku setiap bulannya. 
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 Mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibuat penerapan konsep Sistem 

Informasi Manajemen Permintaan Buku secara online (berbasis web) sehingga 

kantor pusat Ecayo Yamaha Music dapat melihat jumlah stock buku yang tersedia 

secara online di kantor cabang sehingga dapat mengurangi penumpukan buku 

yang disimpan digudang sehingga menyulitkan untuk rekapitulasi data dan 

permintaan buku dari kantor cabang ke kantor pusat.  

 Pada penelitian ini, pembangunan Sistem Informasi peramalan permintaan 

buku menggunakan metode (Forcasting) pada Ecayo Yamaha Music 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa 

perumusan masalah yaitu  

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Peramalan Permintaan Buku 

Berbasis Web pada Ecayo Yamaha Music Lampung? 

2. Bagaimana membangun Sistem Informasi Peramalan Permintaan Buku 

sehingga kantor pusat dapat mengakses data kantor cabang secara online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah maka penulisan 

memberikan batasan masalah yaitu :  

1. Tempat penelitian adalah Ecayo Yamaha Music Lampung yang beralamat di 

Jl. Sultan Agung no.15/16 Kelurahan Sepang Jaya, Bandar Lampung. 

2. Metode peramalan (Forecasting) dalam Permintaan buku pada Ecayo 

Yamaha Music Lampung. 
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3. Pengembangan sistem permintaan barang menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD). 

4. Tool yang digunakan menggunakan Adobe Dreamweaver CS5, PHP dan 

MySQL.  

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis proses permintaan buku yang berjalan di Ecayo Yamaha Music 

Lampung. 

2. Membangun Sistem Informasi Permintaan Buku Ecayo Yamaha Music 

Lampung berbasis web. 

3. Menerapkan metode RAD (Rapid Accsess Development) pada website Sistem 

Informasi Permintaan Buku Ecayo Yamaha Music Lampung. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dalam manajemen permintaan buku di Ecayo Yamaha Music 

Lampung. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan untuk kemajuan teknologi dalam bidang 

Sistem Informasi Manajemen. 

3. Dapat mempermudah pengerjaan karyawan dalam proses permintaan barang. 
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1.6. Tinjauan Pustaka 

Oleh Galih Ariadhi Pranata, Haryanto Tanuwijaya, dan Pantjawati 

Sudarmaningtyas, (2014) dari Program Studi/Jurusan Sistem Informasi STMIK 

STIKOM Surabaya, dengan judul RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI 

PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG BERBASIS WEB DI STMIK STIKOM 

SURABAYA. Dimana pada penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan proses permintaan pembelian barang di STMIK 

STIKOM Surabaya. Metode penelitian menggunakan System Development Life 

Cycle. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi permintaan untuk pembelian 

barang dengan tanda tangan digital sebagai persetujuan otentikasi. 

Oleh Dahlan Abdullah, (tidak terbit) dari Program Studi Teknik 

Informatika, FakultasTeknik, Universitas Malikussaleh, dengan judul 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERMINTAAN  BARANG  BERBASIS  

WEB PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KOTA LHOKSEUMAWE. 

Dimana pada penelitian membahas permasalahan yang dialami Rumah Sakit 

Umum Cut Meutia mengenai permintaan barang setiap hari untuk keperluan 

rumah sakit sangat banyak, dalam memproses data barang yang telah diminta 

masih menggunakan cara manual dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

memperoleh data, pengeditan, dan pengiputannya itu harus menjumpai bagian  

pengelolanya. Hasil dari penelitian ini berupoa sistem informasi  permintaan 

barang  berbasis web,  untuk  memperoleh  kecepatan  dalam  penyampaian  

informasi.   
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Oleh Fatim Nugrahanti (2015) dari STT Dharma Iswara Madiun, dengan 

judul PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTORY SPAREPART MESIN 

FOTOCOPY DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL DELPHI 7 (Studi Kasus di 

UD. Eka Taruna Madiun). Dimana pada penelitian yang dilakukan peneliti 

mengangkat masalah inventori sering menjadi kendala harus keluar masuk barang. 

Penanganan data menggunakan system manual mengakibatkan sering terjasdi  

kesalahan. Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi program yang dapat 

melakukan kontrol persediaan  sparepart dan memberikan laporan update stok. 

Aplikasi ini akan mempermudah proses monitoring stock barang yang masuk 

maupun keluar.  

Oleh Ahmad Novel Sahupala dan Uus Rusmawan (2016) dari Program 

Studi Teknik Informatika, STMIK Bina Insani, dengan judul Sistem Aplikasi 

Logistik Dan Purchasing Pada PT Yanmar Indonesia. Dimana pada penelitian ini 

mengangkat masalah yaitu sistem pengolahan data barang logistik pada PT 

Yanmar Indonesia saat ini masih menggunakan Microsoft office Excel, sehingga 

sering terjadi  keterlambatan  dalam  pembuatan  laporan  dan  terjadi  kesalahan  

penghitungan data barang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuat 

Aplikasi Logistik Dan Purchasing Pada PT Yanmar Indonesia sehingga kontrol  

terhadap  pemrosesan  barang  menjadi  lebih mudah, efektif dan efisien. 

Oleh Joko Dwi Raharjo dan Tutut Ermawati (2014) dari STMIK Bina 

Sarana Global, dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengendalian 

Barang Menggunakan Metode Economic Order Quantity (Studi Kasus : PT. Ega 

Tekelindo Prima). Dimana pada penelitian ini mengangkat masalah saat ini  

penyampaian mengenai informasi pengendalian barang  pada PT. Ega Tekelindo  
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Prima  masih dilakukan secara manual, sehingga penyampaian informasi  

pengendalian barang  menjadi kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut  maka  

diperlukan sebuah sistem informasi pengendalian barang. Metode  perancangan  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  pendekatan Object  Oriented  

Analyst and Design (OOAD) dengan menggunakan Unified Modeling Language 

(UML), perangkat lunak akan dibangun menggunakan bahasa pemograman  

Hypertext Preprocessor (PHP) dan database MySQL.   


