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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat 

berkembang dengan pesat. Untuk masa kini dan akan datang teknologi 

merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Tanpa teknologi masyarakat akan 

tertinggal perkembangan jaman. Dengan semakin meningkatnya jumlah 

pencari informasi maka pihak industri diharapkan untuk dapat mengambil 

prospek ini sebagai usaha peningkatan laba perusahaan. 

Masyarakat dengan tingkat tekanan sosial yang tinggi secara tidak 

sengaja dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka agar sama dengan orang 

lain salah satunya dengan kredit. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan 

pembiayaan mulai bermunculan. Mereka menanggapi kebutuhan masyarakat 

dengan berbagai cara salah satunya dengan mengkreditkan barang kepada 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang secara 

kredit maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan seharusnya perusahaan 

menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelanggan mendapatkan 

barang yang diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja 

sistem secara menyeluruh termasuk di dalamnya peningkatan kinerja 

softwarenya, yang berarti elemen-elemen software harus mempunyai kinerja 

yang baik. 

Dampak dari perkembangan software misalnya adalah perubahan sistem 

bekerja secara mekanik menjadi sistem digital yang bekerja secara elektronik 
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dan terintegrasi. Sistem yang bekerja secara digital yang diterapkan pada 

sistem di perusahaan pembiayaan ini akan meningkatkan kualitas, kuantitas 

dan kecepatan transaksi yang terjadi serta biaya operasi dan pemeliharaan 

lebih ekonomis. Dengan demikian akan diperoleh sistem yang 

menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri 

sebagai penyedia jasa layanan perkreditan. 

Bagaimana bila perusahaan mencari pelanggan yang akan ditagihnya? 

Mereka tentunya dapat mencari pada tumpukan buku pelanggan. Tapi apabila 

pelanggan itu banyak, maka tentunya seorang tidak dapat menghapalkan 

semua nama buku penagihan dan tempatnya. Maka solusinya dengan 

mengandalkan software perkreditan. Dimana perusahaan langsung mengisi 

nama pelanggan lalu keluarlah informasi tentang pelanggan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Program ini menggunakan Dhelpi 7 karena software ini dirasa mampu 

untuk pengembangan program yang ke tingkat lebih lanjut. Dimana 

dimungkinkan bisa dikembangkan ke arah jaringan yang lebih luas dengan 

database server yang berkemampuan lebih. 

Software ini digunakan untuk single user yang akan terhubung dengan 

database. Pembatasan pengaksesan pada program tersedia pada tingkatan 

security yaitu user biasa dan administrator. Database yang tersedia 

menggunakan database foxpro tapi nantinya masih bisa dikembangkan dengan 

memakai database yang lebih besar. Software akan bekerja pada transaksi 

yang dilakukan dengan pelanggan, tapi software ini juga bisa digunakan untuk 

pengolahan keuangan,  serta hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan. 

Hardware yang dibutuhkan minimal prosesor pentium II atau sekelasnya 

dengan ram min 16 Mb dan sistem operasi windows 98 second edition ke atas. 

Disarankan hardware berprosesor pentium III dengan ram 64 Mb dengan 

sistem operasi windows 98 second edition. 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 
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 Tujuan penulis melakukan pembahasan ini adalah : 

1. Meningkatkan efektifitas sumber daya yang ada. 

2. Meningkatkan efisiensi dari semua proses yang ada di perusahaan. 

3. Memenuhi kebutuhan pelayanan yang handal kepada pelanggan. 

4. Membuat kemudahan bertransaksi. 

  

 

1.4 Pembatasan Masalah 

      Dari uraian diatas dapat diambil pokok-pokok perumusan masalah 

yang timbul, yaitu: 

1 Bagaimana perkembangan kebutuhan software itu? 

2 Bagaimana cara meningkatan kualitas pelayanan perkreditan? 

3 Sampai sejauh mana peranan software dan hardware dalam memenuhi 

kebutuhan perusahaan? 

4 Bagaimana menciptakan sebuah teknologi terutama software yang 

dapat memenuhi kebutuhan perusahaan? 
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