
1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mendorong 

perusahaan-perusahaan besar untuk terus berinovasi dalam memajukan bisnis 

yang dikelola.Dalam sistem sosial masyarakat modern, bisnis tidak 

pernahterpisahkan dari yang namanya iklan dan promosi. Konsekuensi dari 

perkembangan tersebut menuntut radio siaran mengembangkan dan meningkatkan 

kinerjasecara professional untuk disesuaikan dengan dinamika publik yang 

dilayani dalam sajian hiburan, pendidikan,terutama informasi dan promosi. 

(Handayani Putri Kurnia  dan Widodo Anteng, 2015). 

PT. Radio Suara Andalas merupakan salah satu stasiun radio di provinsi 

Lampungyang bergerak dibidang teknologi informasi. Tujuan didirikannya stasiun 

radio ini adalah untukmenyebarkan berbagai macam informasi (berita, 

pendidikan, hiburan dan komersial)dalam bentuk audio atau suara kepada publik 

salah satunya adalah penyiaran iklan.Kemajuan teknologi informasi, mendorong 

banyak manusia untuk menciptakan inovasi - inovasi baru untuk membantu 

manusia dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah, salah satunya 

yaitu internet.Sebuah perusahaan harus dapat membuat layanan informasi dan 

promosi dengan baik untuk menarik perhatian konsumen.Era globalisasi yang 

semakin dekat di mana perdagangan bebas menjadi suatu fenomena yang harus 

dihadapi dengan kesiapan yang matang dari berbagai faktor-faktor produksi yang 

dimiliki perusahaan (Roby Setiawan dan Rusdianto Roestam, 2017). Oleh karena 



itu perusahaan-perusahaan juga bersaing untuk memasarkan produk mereka 

melalui iklan di radio. 

Membahas utama ditemukanpada prosedur dalamsuatu pemesanan klan 

melalui radio, yaitu pihak client datang ke PT Radio Suara Andalas dan admin 

akan menawarkan surat perjanjian dan skema konsep dan melakukan kontrak 

perjanjanjian (MOU) jika client setuju. Hal tersebut tentu dapat 

menimbulkanbeberapa permasalahan bagi masing-masing pihakseperti jarak 

perusahaan yang jauh, keterlambatan perjanjian hingga ketersediaan waktu bagi 

pihak radio jika jumlah pemasang iklan yang harus ditemui sangat banyak 

sehingga diperlukandukungan manajemen yang baikdan sistematis bagi PT. Radio 

Suara Andalas untuk menyelesaikan permasalahanini.Pada saat ini, pemanfaatan 

teknologi informasi khususnya internet semakin luas karena sistem yang sudah 

berbasis webtanpa perlu aplikasi dan dapat dijalankan di semua sistem operasi 

sehingga mudah diakses kapanpun dimanapun.Dengan digunakannya web untuk 

pendaftaran iklan radio secara online dapat mengatasi permasalahanyang ada 

secara efektif dan lebih efisiendalam hal waktu ataupun biaya.Pihak Produsen atau 

biro iklan tidak diharuskan lagi datang, dan pihak radio tidaklagi kesulitan untuk 

menemui pemasang iklan satu-persatu. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian“Perancangan Sistem Informasi Manajemen 

Iklan Berbasis Web”agar hasilnya dapat membantu PT. Radio Suara Andalas 

dalam mengelola iklan sebelum disiarkan. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah 

pokok dalam penelitian yaitu: 

1. Bagaimana menganalisis sistem informasi manajemen iklan berbasis 

web pada PT Radio Suara Andalas? 

2. Bangaimana merancang sistem informasi manajemen iklan berbasis 

web pada PT Radio Suara Andalas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki cakupan masalah yang luas, untuk itu perlu dibuat 

pembatasan agar pembahasannyatidak menyimpang. Batasan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Hanya membahas seputar manajemen iklan untuk PT. Radio Suara 

Andalas. 

2. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Extreme 

Programming. 

3. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 

4. Tidak  membahas keamanan data dan prosedur pembayaran iklan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakangdi atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Mampumerancang sistem informasi manajemen iklan berbasis web 

yang memudahkan PT. Radio Suara Andalas dalam mengelola iklan. 



2. Membuatwebsite agar calon client dapat mendaftarkan iklan mereka 

dengan mudah untuk disiarkan di radio. 

1.5 Manfaat / Kontribusi 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitianiniadalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan PT. Radio Suara Andalas dalam mengelola iklan-iklan 

yang akan disiarkan 

2. Memudahkan produsen-produsen dalam mendaftarkan iklan mereka 

3. Menghemat waktudengan mempermudah prosedur pendaftaran iklan 

4. Mengurangi biaya percetakan, media penyimpanan dan  transportasi 

 


