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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem 

informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara 

cepat, relevan dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi 

khususnya di bidang komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan 

teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah 

penggabungan sistem informasi yang saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya 

batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet (Elvin, 2014). 

Penggunaan teknologi dalam setiap proses bisnis perusahaan baik proses internal 

maupun eksternal berperan besar dalam memberikan kemajuan bagi perusahaan 

(Iwan, 2016). Untuk mencapai informasi yang kuat suatu perusahaan harus 

memiliki fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perancangan,  organisai, dan 

pengendalian yang didukung oleh informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap 

agar berjalan dengan efisien dan efektif melalui interaksi yang baik antara proses 

dengan informasi, manusia dan teknologi yang saling berinteraksi melalui 

pengembangan sistem informasi (Maulana, 2015). 

Faktor penunjang produksi sanggar tari saat ini yaitu penyewaan jasa tari 

dan alat musik yang banyak digunakan di berbagai acara formal maupun non 

formal. Informasi mengenai biaya penyewaan sangat diperlukan dalam hal 

pemasaran produksi sanggar tari, terutama untuk pelanggan yang ingin menyewa 

jasa atau alat musik yang disediakan oleh produksi sanggar tari. Salah satu strategi 

pemasaran yang sedang berkembang saat ini adalah melalui media internet, 
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khususnya website dimana saat ini sedang berkembang pesat. Website telah 

menjadi media penyebar informasi yang cepat, luas, dan mudah diakses dengan 

biaya yang cukup terjangkau (Indyah, 2016). Sistem informasi pemasaran online 

adalah suatu bentuk kemajuan teknologi informasi yang telah membawa sejumlah 

perubahan, diantaranya menurunkan biaya interaksi antara pembeli dan penjual, 

interaksi menjadi lebih mudah, lebih banyak alternatif dan mempermudah 

kegiatan promosi, peluang memperluas pangsa pasar tanpa harus memiliki modal 

besar, peningkatan transparansi dan pelayanan kepada konsumen. (Sandy, 2015) 

Kampoeng Budaya Production salah satu sanggar tari yang ada di Bandar 

lampung yang memiliki beberapa proses bisnis diantaranya penyediaan jasa tari, 

penyewaan baju adat dan penyewaan alat musik. Dalam kegiatan proses bisnisnya 

Kampoeng Budayo Production saat ini masih konvensional, dimana untuk 

kegiatan pemasaran informasi mengenai biaya dan cara penyewaan yang di 

sampaikan masih dari orang ke orang dan menggunakan brosur atau media sosial, 

sehingga pelanggan susah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selain itu 

dalam proses penyewaan yang berjalan saat ini pelanggan harus langsung datang 

ke Kampoeng Budayo Production untuk melakukan pembayaran baik itu 

pembayaran uang muka maupun untuk pelunasannya. Hal ini dapat menghambat 

proses bisnis Kampoeng Budayo Production karena proses bisnis akan berjalan 

secara lambat. 

Maka dari itu perlu dibangun sistem yang dapat memasarkan kegiatan 

sanggar tari Kampoeng Budayo Production berbasis web agar pelanggan bisa 

mendapatkan informasi mengenai biaya dan cara penyewaan dimanapun dan 

kapanpun, selain itu pelanggan langsung dapat melakukan pembayaran di sistem 
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yang akan dirancang. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada sangga 

tari Kampoeng Budayo Production maka peneliti mengangkat judul “Sistem 

Informasi Pemasaran dan Penyewaan pada Sanggar Tari Kampoeng Budayo 

Production Berbasis Web”. Dari sistem yang akan dibangun ini diharapkan 

jangkauan pelanggan Kampoeng Budayo Production semakin luas dan semakin 

banyak, hal ini dapat membantu untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Pemasaran dan Penyewaan pada 

Sanggar Tari Kampoeng Budayo Production berbasis web agar 

mempermudah memberikan informasi mengenai penyewaan kepada calon 

pelanggan ? 

2. Bagaimana membangun Sistem Informasi Pemasaran dan Penyewaan yang 

terintegrasi dengan database penyewaan agar mempermudah admin dalam 

mengelola data penyewaan pelanggan. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu sistem ini hanya membahas 

mengenai informasi biaya dan pemesanan penyewaan, tidak membahas mengenai 

pengelolaan data keuangan pada Sanggar Tari Kampoeng Budayo Production. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Menghasilkan sistem informasi pemasaran penyewaan yang dapat 

memberikan informasi mengenai biaya dan cara penyewaan kepada calon 

pelanggan yang terintergrasi dengan database sehingga dapat mempermudah 

dalam melakukan proses pemasaran pada Sanggar Tari Kampoeng Budayo 

Production. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Organisasi  

Membantu dalam kegiatan pemasaran pada Sanggar Tari Kampoeng 

Budayo Production 

1.5.2 Bagi Peneliti  

 Mampu membangun dan merancang suatu aplikasi pemasaran penyewaan 

berbasis web. 

1.5.3 Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

b. Menyediakan akses terhadap banyak informasi yang dapat diakses 

dengan mudah oleh  mahasiswa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan pembahasan dalam enam 

pokok bahasan yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini dibahas mengenai rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang terkait tentang sistem, 

informasi, sistem informasi, pemasaran, penyewaan dan pemodelan sistem 

unified modelling language (UML). 

BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian dibahas mengenai kerangka penelitian dan tahapan 

penelitian, metode pengumpulan data mengunakan metode study 

literature,  observasi dan wawancara. 

BAB IV Analisis dan Perancangan 

Dalam bab ini dibahas mengenai analisis PIECES dan rancangan program 

menggunakan use case diagram, squence diagram dan class diagram. 

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pembahasan mengenai implementasi program, pengujian dan hasil 

pengujian menggunakan black box. 

BAB VI  Penutup 

Bab ini berisikan tentang simpulan yang didapat dari analisa hasil 

penelitian dan saran. 

 

 


