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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan cepatnya perkembangan di bidang teknologi, telah

mencapai kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin pesatnya perkembangan

teknologi informasi yang berkembang pesat belakangan ini telah memasuki

hampir semua bidang kehidupan, pendidikan, seni dan budaya, kesehatan maupun

bisnis. Hal ini di tandai oleh semakin banyaknya pengguna komputer, baik

digunakan secara pribadi maupun secara umum seperti penyewaan kamera.

Pengguna komputer, baik digunakan secara pribadi maupun secara umum seperti

penyewaan kamera.

LAMPRO merupakan usaha yang bergerak dibidang penyewaan kamera

merupakan salah satu diantara nya, selama ini masih menggunakan sistem

pembukuan manual dalam mencatat setiap  penyewaan kamera yang terjadi. Toko

tersebut tentunya akan memungkinkan munculnya kesalahan dalam pencatatan

dan bahkan bisa jadi menyebabkan tidak adanya laporan penyewaan sehingga

sistem pembukuan toko ini bisa dikatakan belum efektif. Oleh sebab itu untuk

toko ini perlu dibuatkan suatu sistem informasi yang dapat secara jelas

memperlihat kan efisien waktu serta biaya dalam jangka watu tertentu. Seiring

berkembangnya usaha, maka pengelola toko berharap agar dapat memasarkan

barangnya melalui online sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan dapat

mempermudah pelanggan nya dalam memesan penyewaan kamera dalam jumlah

tertentu.

Kurangnya informasi tentang sistem informasi penyewaan terhadap

pelanggan mengakibatkan aktifitas pelanggan terganggu, dan promosi masih
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memanfaatkan media sosial namun informasi ketersediaan alat belum dapat

dilihat di media sosial sehingga pelanggan harus menghubungi pihak toko atau

datang secara langsung ke toko. Pencatatan data pelanggan masih manual

sehingga proses pencatatan menjadi tidak rapih dan untuk mencari data pelanggan

yang telat mengembalikan kamera masih membutuhkan waktu cukup lama.

Dengan ada nya sistem baru pelanggan hanya perlu mengunjungi website

LAMPRO dan dapat melihat informasi – informasi ketersediaan kamera,

memesan kamera serta melihat promosi – promosi yang sedang berlangsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian

ini penulis akan mengangkat judul proposal yang berjudul “Perancangan Sistem

Informasi Penyewaan Kamera Berbasis Online (Studi Kasus : LAMPRO

Bandar Lampung) ” guna membantu proses informasi penyewaan kamera pada

LAMPRO Bandar Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penyewaan kamera

berbasis online pada LAMPRO Bandar Lampung?

2. Bagaimana membuat media promosi seperti memberikan layanan terhadap

pelanggan seperti informasi-informasi tentang penyewaan kamera dan

sekaligus sebagai tempat penyampaian informasi kepada pelanggan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis membatasi masalah yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Lampro Bandar Lampung
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2. Pembangunan aplikasi menggunakan skrip PHP dan database MySQL.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem informasi penyewaan kamera agar dapat memperluas

jangkauan pemasaran penyewaan kamera Lampro Bandar Lampung.

2. Membangun website yang dapat membantu pelanggan untuk melihat jenis

kamera, harga sewa, hasil foto dari berbagai kamera dan lensa tersebut, cara

pemesanan, dan promosi-promosi dalam melakukan proses penyewaan

kamera.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi penulis sebagai berikut :

1. Memenuhi Syarat S-1 (Strata 1) di Universitas Teknokrat Indonesia

2. Memperdalam pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah

3. Mengamalkan ilmu yang sudah di dapat selama menimba ilmu di

Universitas Teknokrat Indonesia

Manfaat penelitian bagi Universitas Teknokrat Indonesia

1. Membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian keilmuan

dan perkembangan teknologi.

2. Dengan penerbitan jurnal secara rutin dan berkala dapat membantu

akademik dalam pengajuan akreditasi perguruan tinggi, program studi

dan jurnal ilmiah.

3. Sistem informasi jurnal ilmiah berbasis online tidak perlu

mengeluarkan banyak biaya untuk produksi dalam penyebarluasan

jurnal ilmiah.
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1.6. Keaslian Penelitian/ Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Ari Martha, R. Arum Setia Priadi, dan M. Komarudin (2013) Program

Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan

judul Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Penyewaan

Kamera dan Pelengkapan Studio Foto Berbasis Web ( Studi Kasus

pada Toko Rumah Foto). Dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulis mengangkat masalah yang muncul kesalahan dalam

pencatatan transaksi dan bahkan bisa jadi menyebabkan tidak adanya

laporan penyewaan sehingga sistem pembukuan toko ini bisa

dikatakan belum efektif. Sistem yang baru perlu di buatkan suatu

sistem informasi yang dapat secara jelas memperlihatkan efisien

waktu serta biaya dalam jangka waktu tertentu dan pengelola toko

berharap agar dapat memasarkan barang nya melalui web.

Dengan adanya program ini, dapat mempermudah pelanggan dalam

memesan penyewaan kamera dan penglengkapan studio dalam jumlah

tertentu tanpa terhalang oleh kondisi geografis yang tidak

menguntungkan.

2. Nani Purwati dan Noor Hasan (2016) Program Studi Manajemen

Informatika, Universitas BSI Yogyakarta dengan judul Perancangan

Sistem Informasi Administrasi Tamu Hotel (Studi Kasus pada Hotel

Ganesha Purworejo) dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulis mengangkat masalah sistem administrasi pemesanan kamar

yang masih manual, sehingga petugas harus membuka catatan kamar
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yang masih tersedia dan dalam penghitungan total biaya sewa yang

berdasarkan jenis kamar masih menggunakan kalkulator sehingga

proses perhitungan menjadi lambat dan sering terjadi kesalahan dalam

perhitungan total biaya. Sistem yang baru dapat membantu petugas

dalam pencatatan sewa hotel dan penggunaan fasilitas lainnya,

sehingga dalam proses pembayaran tidak terjadi kesalahan dalam

perhitungan biaya.

Dengan adanya program ini, proses pengolahan data lebih akurat dan

efisien. Sehingga, managemen mendapatkan informasi yang

dibutuhkan baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.

3. Intan Septavia, Rd.Erwin Gunadhi, dan Rina kurniawati (2015)

Sekolah Tinggi Teknologi Garut dengan judul Sistem Informasi

Penyewaan Mobil Berbasis Web di Jasa Karunia Tour and Travel

dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis mengangkat masalah

yang muncul pada pemesanan sewa mobil dengan menggunakan

telefon akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

memperoleh informasi mengenai mobil yang belum di sewa. Selain itu

dalam proses pencatatan pemesanan sewa mobil yang memakan waktu

cukup lama karena masih dilakukan secara manual.

Sistem yang baru dapat membantu karyawan dalam memaksimalkan

kerja sistem sehingga program aplikasi yang dihasilkan bisa

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen pada saat

melakukan pemesanan mobil secara online.
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4. Didit Gunawan dan Ernes Cahyo Nugroho (2015) STMIK AUB

Surakarta dengan judul Sistem Informasi Sewa Rumah Kost dan

Rumah Kontrakan Berbasis Web di Surakarta. Dalam penelitian yang

dilakukan oleh penulis mengangkat masalah pengolahan data

penyewaan rumah kost dan rumah kontrakan dengan secara

terorganisasi menyebabkan susahnya konsumen mencari hunian sewa

untuk keperluan pekerjaan ataupun pendidikan.

Sistem yang baru perlu dibuatkan sistem informasi sewa rumah kost

dan rumah kontrakan secara online supaya informasi didapatkan

dengan mudah dan dapat mengetahui lokasi tersebut.


