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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia periklanan di Indonesia saat ini cukup berkembang pesat.

Banyaknya biro-biro iklan yang muncul ikut menggambarkan perkembangan

tersebut. Beraneka ragam produk dan merek disampaikan mengandalkan berbagai

jenis iklan. Selain kualitas sebuah produk, iklan menjadi sangat penting dan

menjadi ukuran nilai sebuah merek tertentu. Sebab pada saat ini bukan hanya

produk dan harga saja yang diandalkan untuk memasarkan sebuah produk, namun

sebuah komunikasi terhadap khalayak menjadi salah satu hal penting  dalam

upaya menarik minat atau mencari nilai dari sebuah merek produk (Bungin,

2011).

PT Poros Lampung Global merupakan salah satu perusahaan yang

bergerak dibidang surat kabar harian daerah yang ada di Lampung. Koran pada

PT Poros Lampung Global memuat 8 (delapan) halaman koran, yang berisikan

berbagai informasi yang terjadi pada daerah-daerah yang ada di Lampung, serta

memuat berbagai iklan. Memiliki wilayah distribusi edaran sebanyak 14 (empat

belas) wilayah yang ada di Lampung. PT Poros Lampung Global melayani

langganan iklan dan koran sehingga pendapatannya bersumber dari langganan

iklan dan koran, yang biasanya didapat dari pihak Pemda maupun instansi

pemerintah  lainnya.
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Kendala yang dihadapi oleh perusahaan yaitu penerimaan calon biro di

perusahaan PT Poros Lampung masih manual jadi ketika calon biro ingin

mendaftar otomatis bagian admin harus melayani satu persatu calon biro, karena

sangat tidak mungkin ketika ada calon biro mendaftar bagian admin langsung

memberikan soal ujian, terkadang saat admin sedang sibuk atau ada pekerjaan

terpaksa bagian admin harus menundanya terlebih dahulu karna tidak mungkin

saat pelamar datang bagian admin mengabaikannya, karna dengan melalui biro

iklan yang tugasnya mencari pelanggan, biro iklan harus mencari calon pelanggan

untuk melakukan pemasangan  iklan, biro sangat di butuhkan dalam perusahaan

karena pemasukan di perusahaan sangat mengandalkan pembayaran dari iklan,

oleh karna itu perusahaan sangat membutuhkan jasa jasa pencari iklan atau di

sebut dengan biro.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian

ini penulis akan mengangkat judul proposal yang berjudul “Perancangan

Aplikasi Penerimaan Biro  Berbasis Online  (Study Kasus: PT Poros

Lampung Global)” guna membantu admin dalam mengurangi pekerjaannya.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana rancangan aplikasi penerimaan biro berbasis online pada

PT Poros Lampung Global ?

2. Bagaimana cara mendaftar menjadi Biro PT Poros Lampung?
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1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melakukan penerimaan biro tanpa harus datang langsung ke

perusahaan.

2. Mempermudah admin dalam melakukan penerimaan biro.

1.4. Batasan masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah antara lain

sebagai berikut :

1. Sistem yang dirancang hanya untuk fitur-fitur yang ada dalam aplikasi

penerimaan biro seperti data pendaftar, data soal, data pengumuman, data

surat, data laporan..

2. Aplikasi penerimaan biro tidak membahas  jaringan internet yang

digunakan.

3. Sistem yang di buat menggunakan pemrograman PHP dan database

MySQL.

4. Pada aplikasi penerimaan biro ujian online hanya pilihan ganda saja.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitan ini adalah sebagi berikut :

1. Mempermudah admin dalam melakukan penerimaan biro tanpa harus

melayani biro secara langsung.
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2. Calon biro dapat dengan mudah melakukan pendaftaran tanpa harus

datang langsung ke perusahaan.

1.6. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya

adalah:

1. Sistem yang dibangun yaitu Aplikasi penerimaan biro berbasis online

pada PT Poros Lampung Global.

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall.

3. Sistem yang dirancang di modelkan dengan pemodelan berorientasi

objek yaitu Usecase Diagram, Usecase Skenario, Activity Diagram dan

Class Diagram.

4. Implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.

5. Output yang dihasilkan dalam aplikasi penerimaan biro yaitu surat

perjanjian surat pernyataan surat panggilan dan laporan penerimaan

biro.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:
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BAB І  PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB ІІ LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data.

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Usecase Diagram,

rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem.

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian,

pengujian blackbox, lingkungan pengujian.

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada penerapan

aplikasi penerimaan biro berbasis online (Studi Kasus : PT Poros Lampung

Global)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


