
    
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi dan sistem informasi 

yang banyak dibangun untuk mendukung proses bisnis, maka dibutuhkan 

pengolahan data transaksi yang semakin cepat pula (Nugroho, 2015). Beberapa 

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan 

besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak 

lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena komputer 

merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, perubahan dan dinamika masyarakat yang 

semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat (Mukholik, 2015). 

Pengembangan sistem sangat dibutuhkan dalam perencanaan sebuah sistem 

karena sebelum membuat sistem disarankan merancang terlebih dahulu dengan 

menggunakan pemodelan seperti apa yang harus digunakan dengan 

memprioritaskan ketepatan waktu selesai dan efektifitas dalam merancang sebuah 

sistem seperti aplikasi penjualan (Jogianto, 2010). Salah satu pengembangan 

teknologi informasi yang sampai adalah teknologi computer, kemudahan 

teknologi komputer dengan semua kelengkapannya telah dapat memberikan 

segala informasi dengan kecepatan dan tingkat akurasi yang tinggi. Penggunaan 

dibidang pendidikan dan pemanfaatan dibidang lainnya (Baswananda, 2012). 

Aplikasi penjualan secara terkomputerisasi juga digunakan untuk menangani 

proses transaksi penjualan, perusahaan melakukan proses transaksi penjualan 
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dengan menggunakan sistem pembayaran secara tunai dan kredit (Henry, 2014). 

PT Buana Perkasa Property merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 

jasa pemasaran perumahan dan penjualan perumahan. pengolahan data 

pembayaran angsuran perumahan sudah dilakukan secara terkomputerisasi 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan pembayaran dicatat kedalam buku  

angsuran, serta untuk saat ini proses penerimaan kas dari penualan kredit belum 

lanjar karena, jarak tempuh yang  jauh bagi konsumen dikarenakan 30% customer 

berada di luar kota, sehingga customer kesulitan dalam melakukan pebayaran  

angsuran perumahan, dikarenakan jarak tempuh yang jauh oleh karna itu customer 

mengalami keterlambatan.  

Berkaitan dengan kendala diatas dapat diusulkan dengan mengembangkan 

aplikasi pembayaran angsuran perumahan Pada PT Buana Perkasa Property, 

menggunakan perangkat lunak Dreamwever dan MySQL sebagai database untuk 

mengelola pembayaran angsuran. Perbedaan dalam pengolahan data 

menggunakan Microsoft Excel dan Dreamwever  yang diakses secara online dan 

akan dipublikasikan sehingga pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran 

dimana saja dan kapan saja dan pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk 

melakukan pembayaran diperusahaan serta pelanggan dapat melihat secara 

langsung informasi transaksi yang dilakukan. Dengan adanya aplikasi pembayaran 

angsuran perumahan pada PT Buana Perkasa Property diharapkan dapat 

menghasilkan informasi dan laporan pembayaran angsuran yang dibutuhkan oleh 

PT Buana Perkasa Property, dan customer tidak perlu datang langsung ke PT 

Buana Perkasa Property untuk melakukan pembayaran sehingga jika customer 
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telah melakukan pembayaran maka pihak PT Buana Perkasa Property akan meng-

ACC pembayaran angsuran. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pembayaran angsuran perumahan pada pada PT 

Buana Perkasa Property ? 

2. Bagaimana mengembangkan aplikasi pembayaran angsuran perumahan pada 

PT Buana Perkasa Property ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data pembayaran angsuran pelanggan. 

2. Output dari aplikasi adalah laporan pembayaran angsuran yaitu laporan 

keseluruhan data pembayaran angsuran seperti data customer, data jumlah 

pembayaran angsuran yang telah dilakukan. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototype dan metode 

perancangan system yaitu UML. 

4. Perangkat lunak yang digunakan adalah Dreamweaverdan MySQL sebagai 

database. 
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1.4. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi ilmu pengetahuan disarankan menggunakan metode perhitungan fuzzy 

logic.  

2. Manfaat Praktis  

a. Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu 

masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem pembayaran angsuran. 

b. Dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat 

keputusan bagi PT Buana Perkasa Property, khususnya mengenai sistem 

pembayaran angsuran perumahan. 

c. Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa.  

1.5. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Pengolaan data pembayaran angsuran perumahan pada PT Buana Perkasa 

Property dilakukan secara terkomputerisasi dengan menginputkan data 

customer, dan data pembayaran angsuran. 

2) Akan dibuatkan aplikasi menggunakan perangkat lunak Dreamwever dan 

MySQL sebagai database sistem yang dibuat diharapkan dapat mempermudah 

dalam pengolahan pembayaran angsuran perumahan pada PT Buana Perkasa 

Property. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, isinya tidak berbeda 

dengan yang disajikan pada usulan penelitian akan tetapi lebih diperluas 

dan  disempurnakan. Pada bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis 

yang lebih terfokus/spesifik. Hipotesis (jika ada) memuat pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan 

merupakan jawaban sementara (conjecture) terhadap masalah yang 

dihadapi,  dan masih harus dibuktikan kebenarannya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menyajikan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang 

akan dilakukan dalam penelitian menggunakan bentuk kalimat pasif yang 

diantaranya meliputi: 

1. Bahan. Semua bahan yang digunakan harus dikelompokkan sesuai 

fungsinya dengan mencantumkan kualitas bahan seperti kualitas 

analitik (analytical grade) atau kualitas teknis (technical grade). 

Untuk penelitian lapangan, lokasi dan cara pengambilan sampel harus 

dijelaskan. 

2. Peralatan. Semua peralatan yang digunakan untuk menjalankan 

penelitian harus disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila 

perlu (terutama peralatan yang dirancang khusus) dapat disertai 
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dengan bagan dan keterangan secukupnya. Untuk instrumentasi 

analisis, merk dan tipe peralatan harus dicantumkan, sedangkan 

kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain yang sesuai. 

3. Prosedur dan Pengumpulan Data. Pada bagian ini, variabel yang 

akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan 

jelas, termasuk sifat, satuan dan kisarannya. Untuk pengujian dan 

pengolahan data diperlukan perancangan dan pembangunan sistem. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini diuraikan analisis sistem yang akan dibuat dan kebutuhan 

sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional 

sistem. Rancangan sistem meliputi rancangan arsitektur sistem, rancangan 

proses, rancangan prosedural, rancangan data, dan rancangan user 

interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail sesuai 

dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman 

yang dipakai. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari 

skripsi, karena bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh 

sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan ilmiah, yang secara logis dapat menerangkan alasan 

diperolehnya hasil-hasil tersebut. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila diperlukan, saran 
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digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk 

penelitian lebih lanjut. Simpulan dan saran harus dinyatakan terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


