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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan informasi, sehingga di perlukan sistem yang terencana dalam hal penyajian informasi. Kemudahan dan kecepatan informasi yang ditawarkan tentunya sangat dibutuhkan pada saat ini. Cepatnya akses informasi dan mudahnya dalam pempublikasian diharapkan akan mampu membawa kita dalam kemajuan teknologi informasi. Ini semua dapat diperoleh dalam internet, dimana internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan kapasitas dan jenis-jenis yang bermacam-macam dari seluruh dunia.
Sekarang ini internet telah banyak dimanfaatkan baik itu oleh pihak perusahaan, lembaga pendidikan bahkan masyarakat biasa yang tentunya mempunyai kepentingan dalam penggunaan teknologi itu. Untuk itu diperlukan suatu bentuk aplikasi dalam pengolahan data dan sistem informasi yang akan dibentuk dalam sebuah website, sehingga memberikan kemudahan pelayanan informasi bagi semua orang.
Perusahaan yang menjadi obyek penelitian disini adalah Radio”Impactstation FM” Yogyakarta, yang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pembuatan iklan berdasarkan pesanan. Radio ini harus bersaing dengan radio-radio lain yang sejenis dalam meningkatkan volume pesanan serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk menghadapi persaingan tersebut manajemen membutuhkan informasi yang tepat mengenai biaya-biaya produksi yang di keluarkan oleh pihak Radio dalam memenuhi pesanan pembuatan iklan.
Kegiatan-kegiatan yang berkaitan  dengan pemesanan iklan, selama ini penggunaan komputernya masih bersifat administratife, dengan menggunakan bantuan Microsoft Office seperti Exel dan Word, baik dalam hal pendataan pesanan maupun dalam pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak Radio.Dalam menangani data yang begitu banyak, pihak administrasi sering menghadapi kendala-kendala, yang mengganggu kelancaran kegiatan periklanan. Hal ini di sebabkan karena Radio “Impactstation FM” Yogyakarta belum memaksimalkan pemakaian komputer dalam pengolahan data yang berkaitan dengan proses periklanan.
	Kendala yang dihadapi yakni adanya laporan-laporan yang kurang lengkap dan tidak tepat waktu saat dibutuhkan, misalnya tentang informasi data konsumen, informasi data pesanan, informasi pendapatan pemesanan iklan, sehingga hal ini akan  mempengaruhi kelancaran pengambilan keputusan bagi pimpinan.
		Untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan pada Radio “Impactstation FM” Yogyakarta, penulis mencoba untuk menawarkan suatu penyajian informasi yang di dukung dengan peralatan komputer. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengulas sebuah tema “Sistem Informasi Perilkanan Pada Radio “Impactstation FM”  Yogyakarta Berbasis Web”. 




Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah berisikan sebuah web yaitu “Bagaimana merancang Sistem Informasi Periklanan pada Radio “Impactstation FM” Yogyakarta Berbasis Web” sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu saat dibutuhkan dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. 
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komputer adalah salah satu media yang sering dijadikan media promosi karena komputer memiliki kemampuan yang lebih dari media-media yang sering digunakan sebagai sarana promosi lainnya, kemampuan komputer yang bisa memberikan informasi tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, seperti internet yang sangat potensial untuk dijadikan media promosi periklanan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.




Ruang Lingkup
Mengingat luasnya permasalahan yang ada pada Radio “Impactstation FM”  Yogyakarta,maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan pada proses pendataan konsumen, pendataan iklan, transaksi order iklan, transaksi jadwal, transaksi pembayaran, laporan data konsumen, laporan periklanan, laporan pembayaran, laporan pengudara.

Tujuan
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk membangun sustu sistem informasi  Periklanan Pada Radio “Impactstation FM” Yogyakarta yang berbasis web, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan data periklanan dan meningkatkan pelayanan terhadap para konsumen dan juga untuk memberikan informasi tentang suatu iklan kepada seluruh masyarakat.


