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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berubah sangat pesat. 

Setiap tahunnya teknologi informasi akan meningkat, hal ini tentunya 

membawa dampak di berbagai bidang sehingga teknologi sederhana atau 

teknologi lama akan tertinggal dan terganti dengan teknologi informasi yang 

modern atau baru. Perkembangan teknologi informasi ini akan semakin 

berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat dan tentunya untuk setiap perusahaan harus meningkatkan sistem 

informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Persaingan setiap 

perusahaan akan semakin ketat, untuk memperkuat bisnisnya banyak 

perusahaan mempergunakan media-media periklanan untuk memasarkan 

produk yang akan mereka pasarkan ke masyarakat. 

Primanet Sragen merupakan salah satu badan usaha yang menyediakan 

layanan sambungan koneksi internet dan beragam hal yang berhubungan 

dengan teknologi internet kepada user. Terdapat dua permasalahan besar yang 

dialami oleh ISP (Internet Service Provider) Primanet Sragen yaitu 

permasalahan yang menyangkut promosi produksinya dan informasi status 

berlangganan seperti informasi tagihan internet dan traffic. 

Selama ini Primanet Sragen menerapkan metode periklanan melalui 

Baliho. Metode periklanan ini bertujuan untuk mempromosikan produk-
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produk di Primanet Sragen. Metode ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu 

informasi yang disampaikan tidak bisa ditampilkan dengan lengkap, selain itu 

cara ini tidak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga tidak 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Primanet Sragen. 

Alternatif lain untuk mempromosikan produk tersebut seperti brosur, 

iklan media/ TV dan iklan majalah. Alternatif ini mempunyai nilai promosi 

masing-masing, baik itu postif atau negatif. Metode periklanan dengan brosur 

memang murah, namun promosi ini kurang menarik bagi masyarakat. Promosi 

iklan di TV mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga dapat menarik 

perhatian masyarakat luas, tetapi untuk promosi iklan ini membutuhkan biaya 

yang mahal. Promosi produk lewat majalah tidak membutuhkan biaya yang 

mahal, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian bagi masyarakat. 

Permasalahan kedua yaitu informasi status berlangganan. Informasi ini 

berupa informasi tagihan berlangganan internet dan traffic. Setiap bulannya 

pelanggan akan menerima surat tagihan berlangganan internet. Surat tagihan 

ini terkadang tidak sampai kepada pelanggan, hal ini merugikan dan 

pembayaran tidak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Primanet 

Sragen. Alternatif yang pertama yaitu telefon, tentu informasi tagihan internet 

yang akan disampaikan kepada pelanggan lebih jelas karena bisa menjelaskan 

langsung kepada pelanggannya. Tagihan melalui telefon membutuhkan biaya 

yang mahal. Alternatif kedua yaitu tagihan melalui SMS memang murah tetapi 

informasi tagihan berlangganan internet yang akan disampaikan kepada 

pelanggan tidak bisa disampaikan dengan jelas. Informasi status berlangganan 
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untuk traffic, selama ini belum ada informasi yang disampaikan kepada 

pelanggan, sehingga perlu adanya suatu solusi/ pemecahan masalah. 

Berdasarkan permasalahan yang menyangkut promosi produksi dan 

informasi status berlangganan di Primanet Sragen, peneliti mencoba membuat 

website Primanet Sragen dengan menggunakan pemrograman PHP (PHP 

Hypertext Preprocessor), MySql sebagai pengelolaan basis data dan Adobe 

Dreamweaver 8 untuk menulis script. Selain untuk Primanet Sragen sistem 

informasi ini juga dibuat untuk admin yaitu untuk membantu dan 

memudahkan dalam memasukkan data-data produk dan pelanggan dengan 

mudah. Penerapan metode website ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

mudah diakses baik admin, user/ pelanggan maupun pengunjung sehingga 

dapat menarik minat masyarakat untuk berlangganan internet di Primanet 

Sragen. Selain itu dapat memberikan informasi promo dan produk-produk 

yang dijual kepada masyarakat serta dapat membantu dan mempermudah 

untuk mempromosikan layanan sambungan koneksi internet dengan cepat dan 

mudah. Website ini juga diharapkan dapat memberikan informasi status 

berlangganan kepada user/ pelanggan seperti informasi tagihan internet setiap 

bulannya dan traffic  yang bersifat private yang berarti pelanggan/ user satu 

tidak dapat mengetahui tagihan internet pelanggan/ user lainnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diungkapkan 

sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana cara membuat Sistem Informasi Internet Service Provider 
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Primanet Sragen Berbasis Web yang memberikan informasi dan 

mempromosikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang ada di 

Primanet  Sragen dengan cepat dan mudah. Selain itu bagaimana cara 

memberikan informasi status berlangganan kepada pelanggan yang berupa 

informasi tagihan berlangganan intenet dan traffic yang bersifat private bagi 

setiap pelanggannya. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah merancang Sistem 

Informasi Internet Service Provider Primanet Sragen Berbasis Web yang 

meliputi pengolahan data bagi admin seperti menejemen beranda, menejemen 

user, menejemen data tagihan dan menejemen produk. Selanjutnya 

pengolahan data bagi masyarakat seperti beranda, info produk dan kontak 

kami. Terakhir yaitu pengolahan data untuk user / pelanggan seperti data 

tagihan, traffic, ubah password. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan 

pemrograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor), MySql sebagai 

pengelolaan basis data dan Adobe Dreamweaver 8 untuk menulis script. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat website sistem informasi ISP 

(Internet Service Provider) Primanet Sragen yang dapat membantu admin 

dalam mengolah dan memasukkan data yang nantinya untuk user/ pelanggan 

dan masyarakat. Selain itu bertujuan menampilkan produk-produk di Primanet 

Sragen dan menampilkan informasi status berlangganan internet berupa 
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informasi tagihan berlangganan internet dan traffic yang bersifat private bagi 

setiap pelanggannya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini adalah dapat 

memberikan informasi  ISP (Internet Service Provider) Primanet Sragen serta 

dapat mempromosikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang ada di 

Primanet Sragen seperti peralatan hardware untuk internet dan paket-paket 

berlangganan internet setiap bulannya. Selain itu user/ pelanggan dapat 

melihat status berlangganan internet berupa informasi tagihan berlangganan 

internet setiap bulannya dan traffic yang bersifat private bagi setiap 

pelanggannya sehingga user/ pelanggan dapat mengaksesnya melalui intenet 

dengan cepat dan mudah. 

 

F. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan keseluruhan pada 

skripsi ini, maka dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan 

pedoman penulisan skripsi. Sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar, 
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halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan 

singkatan, dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi 

Pada bagian utama skripsi berisi bab-bab dan sub bab diantaranya sebagai  

berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini materinya sebagian besar berupa 

penyempuranaan dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka meliputi sebagai berikut: 

A. Telaah Penelitian yaitu yang berisi hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

B. Landasan Teori yaitu yang berisi teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail/ rinci, dapat berupa definisi-

definisi atau model matematis yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran obyek penelitian, 

analisis semua permasalahan yang ada, dimana masalah-

masalah yang muncul akan diselesaikan melalui penelitian. 
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Laporan secara detail/ rinci rancangan terhadap penelitian yang 

dilakukan, baik perancangan secara umum dari sistem yang 

dibangun maupun perancangan yang lebih spesifik. Agar 

sistematis, Bab Metode Penelitian ini meliputi: 

A. Waktu dan Tempat 

B. Peralatan Utama dan Pendukung  

C. Input dan Output yang Dikehendaki 

D. Perancangan Sistem 

E. Perancangan Use Case  

F. Diagram Aktifitas 

G. Perancangan Basis Data 

H. Perancangan Desain 

I. Pembangunan Sistem Informasi 

 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, 

dari tahap analisis, desain, hasil testing/ pengujian dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kecuali itu, 

sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu yang sejenis atau keadaan sebelumnya. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan sebagai berikut: 

A. Hasil Penelitian 

B. Pengujian Sistem Informasi 
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BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan 

saran dapat dikemukakan kembali masalah penelitian serta 

hasil dari penyelesaian masalah. Tidak diperkenankan penulis 

menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak terdapat dalam 

hasil penelitian. Dalam pembuatan kesimpulan, hal-hal yang 

diperkuat didasarkan pada analisis yang obyektif dan diperkuat 

dengan bukti-bukti yang telah ditemukan. Saran merupakan 

manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuatu yang 

belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran 

dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar untuk 

mengatasi masalah atau kelemahan yang ada, saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. 

 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian akhir dari skripsi berisi sebagai berikut: 

A. Daftar Pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah 

dirujuk dalam tubuh tulisan. 

B. Daftar Lampiran berisi yang panjang, surat keterangan dll. 

  

 


