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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan aplikasi yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi serta membatasi ruang lingkup 

permasalahan, sehingga aplikasi yang dibuat tidak menyimpang dari 

maksud dan tujuan penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, 

dapat mendorong berbagai inovasi terhadap perkembangan perusahaan. 

Inovasi yang dibuat senantiasa fokus pada peningkatan pelayanan terhadap 

pelanggan yang baru maupun pelanggan yang sudah ada sebelumnya. 

Untuk saat ini komunikasi Sky MotoSport masih memanfaatkan teknologi 

yang sederhana, yaitu memakai SMS (Short Message Service) dengan 

menggunakan gadget handphone. Hal ini masih dirasakan kurang efektif 

oleh Sky MotoSport untuk dalam menjalin komunikasi kepada 

pelanggannya. 

Pencatatan data pelanggan secara sederhana yang ditulis tangan 

dan dipindahkan ke aplikasi Spreadsheet pada Sky MotoSport, 

menjadikan perkembangan Sky MotoSport tekait pendataan pelanggan 

menjadi terhambat. Saat ini perusahaan masih belum memiliki fasilitas 

untuk menampung data pelanggan sehingga komunikasi sangat sulit 

dilakukan untuk memberikan informasi terbaru terkait produk perusahaan. 

Perkembangan otomotif khususnya kendaraan roda dua di 

Indonesia tepatnya di Bandung Jawa Barat memiliki banyak keragaman. 

Dengan keberadaan jenis kendaraan roda dua ini Sky MotoSport belum 

mengetahui kebutuhan pelanggan secara spesifik sesuai dari kebutuhan 

para pelanggan terkait dengan jenis kendaraan yang dimilikinya. 

Seiring bertambahnya pelanggan yang ada saat ini sangat sulit 

untuk Sky MotoSport untuk memprediksikan kebutuhan produk yang 

diinginkan oleh pelanggan dengan stok produk yang ada. Saat ini 
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perusahaa belum dapat mengetahui produk yang diinginkan oleh 

pelanggan, yang pada dasarnya dapat menjadi sebuah  keuntungan untuk 

menjalankan bisnis pada jangka waktu yang panjang 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari permasalahan yang telah di tuliskan sebelumnya, maka dapat 

dijadikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memfasilitasi Sky MotoSport untuk dapat 

memaksimumkan komunikasi dengan para pelanggannya. 

2. Bagaimana memfasilitasi Sky MotoSport untuk dapat menampung 

data pelanggan pada perusahaan. 

3. Bagaimana memfasilitasi agar Sky MotoSport mengetahui 

kebutuhan para pelanggannya secara spesifik. 

4. Bagaimana memfasilitasi agar Sky MotoSport mengetahui 

keinginan para pelanggannya. 

 

1.3 Batasan masalah 

Dari pembahasan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terdapat batasan yang akan dibahas dalam pembuatan sistem ini. Beberapa 

batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian informasi selanjutnya diharapkan dapat terintegrasi 

dengan media sosial yang banyak digunakan oleh user seperti path, 

twiter, friendster dan instagram. 

2. Data pelanggan yang tercatat diharapkan dapat lebih spesifik 

dengan data diri pelanggan. 

3. Pengembangan sistem selanjutnya diharapkan dapat mencatat data 

pendistribusian barang dan pencatatan data supplier. 

4. Pengembangan sistem selanjutnya diharapkan dapat diintegrasikan 

dengan sistem keuangan, logistik, pemesanan, resource. 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi 

yang dapat memudahkan perusahaan dalam mencatat data pelanggan  dan 

menginformasikan segala yang berhubungan dengan produk kepada 

pelanggan. 

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah : 

1. Menyediakan fasilitas untuk penampungan data pelanggan. 

2. Agar pelanggan perusahaan merasa puas terhadap informasi yang 

diberikan oleh perusahaan. 

3. Agar perusahaan dapat mengetahui produk yang dibutuhkan 

pelanggan secara spesifik. 

4. Agar perusahaan dapat mengetahui produk yang diinginkan oleh 

para pelanggannya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian dan Pengembangan Sistem 

 Metode penelititan sistem informasi adalah suatu strategi 

pengembangan yang mempunyai disiplin, prosedur pelaksanaa, 

pendekatan, teknik dan alat bantu tertentu. Dalam penyusunan laporan 

penelitian  ini saya menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan 

data dan informasi antara lain sebagai berikut : 

 

1.5.1 Metode Penelitian 

Metode Kualitatif 

Metode Kualitatif  adalah penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna 

(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran 

landasan teori dalam metode kuantitatif dengan penelitian kualitatif. 
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Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, 

dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang 

digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari 

data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir 

dengan suatu “teori”. 

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau 

survey kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari 

mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan 

wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini 

adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam 

jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. 

Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan 

interviewer atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan 

mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan 

perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan 

derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari 

penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, 

pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau moderator group. 

Jenis penelitian yang sering kurang dilakukan dari survei karena 

mahal dan sangat efektif dalam memperoleh informasi tentang kebutuhan 

komunikasi dan tanggapan dan pandangan tentang komunikasi tertentu. 

Dalam hal ini sering metode pilihan dalam kasus di mana pengukuran atau 

survey kuantitatif tidak diperlukan. 

 

1.5.2 Pengembangan Sistem Informasi 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini saya menggunakan 

metode SDLC (System Development Life Cycle) yaitu dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 
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1. Survey 

Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengidentifikasi masalah 

dan menentukan factor-faktor penyebabnya. 

2. Analisis 

Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan secara 

menyeluruh dan tepat sasaran. 

3. Desain 

Tujuannya adalah untuk memenuhi solusi yang dapat memenuhi 

kebutuhan informasi pemakaian yang didefinisikan. 

4. Implementasi 

Tujuannya adalah untuk sistem informasi beroperasi sesuai 

kebutuhan pemakai. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi dan menambah kajian 

ilmu, dan berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan: 

1. Diharapkan dapat memfasilitasi perusahaan dalam menyediakan 

penampungan data. 

2. Diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan terkait 

produk yang disediakan dengan memanfaatkan data kebutuhan 

pelanggan secara spesifik. 

4. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini perusahaan 

dapat memenuhi keinginan para pelanggan terkait produk 

perusahaan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu : 
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Bab I           Pendahuluan 

Merupakan bagian kesatu dari laporan ini. Pada bagian ini 

akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metodologi 

penelitian dan pengembangan sistem, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

Bab II           Landasan Teori 

Merupakan bagian kedua dari laporan ini. Pada bagian ini 

akan dibahas landasan teori yang berkaitan dan digunakan 

dalam tugas akhir ini. 

 

Bab III          Analisis Sistem 

Merupakan bagian ketiga dari laporan ini. Pada bagian ini 

akan dibahas analisis sistem yang terdiri dari kondisi sistem 

saat ini, pemodelan sistem, kebutuhan pengembangan 

sistem dan hasil analisis.  

 

Bab IV          Desain 

Merupakan bagian keempat dari laporan ini. Pada bagian ini 

akan dibahas desain yang terdiri dari perancangan sistem, 

dan perancangan prototype yang akan dibangun. 

 

Bab V           Implementasi dan Pengujian Sistem 

Merupakan bagian kelima dari laporan ini. Pada bab ini 

akan membahas mengenai lingkungan implementasi, 

pengujian aplikasi, dan tampilan antar muka aplikasi. 

  

Bab VI          Penutup 

Merupakan bagian keenam dari laporan ini. Pada bab ini 

akan membahas mengenai Penutup, berisi kesimpulan dan 

saran dari hasil tugas akhir. 


