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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

  penggunaan dan sebaran informasi dari sosial media menjadi salah satu 

pengaruh  tren fashion dari pakaian hingga model rambut yang akhirnya 

menjadi acuan untuk di tiru, Hal tersebut menjadi peluang bagi maraknya bisnis 

barbershop yang menawarkan pelayanan lebih baik di banding bangkas rambut 

biasa, Barbershop di kemas dengan tempat dan suasana lebih menarik dari sisi 

interior, Peralatan yang digunakan pun lebih bervariasi sesuai fungsi dan 

kebutuhan serta tenaga barber yang lebih terlatih menguasai berbagai macam 

tren potongan rambut  yang akhirnya akan seperti karya seni, Salah satu 

barbershop yang menawarkan jasa dalam pemotongan rambut yaitu goodel 

barbershop di kepulauan  nusa penida kabuapaten klungkung. 

Stikma dan norma yang melekat pada laki-laki untuk memeiliki rambut yang 

ter up to date dan sesuai style mengakibatkan godel barbershop terus berjalan 

mengikuti perkembangan zaman. Jasa yang di berikan pada godel barbershop 

yaitu mengerjakan langsung kepada customer sehinga membutuhkan waktu 

yang tidak sebentar setidaknya 30 menit bisa lebih dalam proses pengerjaan 

yang menyesuaikan pelanggan,sehingga pelanggan yang lain harus menunggu 

giliran atau mengantri cukup lama untuk mendapatkan pelayanan. Prosedur 

yang sedang berlaku pada godel barbershop ialah para pelanggn harus datang 

langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi dan duduk mengantri untuk 
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menunggu pelayanan. Tetapi seringkali juga menemui cutomer yang tidak  bisa 

untuk duduk untuk mengantri ataupun sekedar mendapatkan informasi dengan 

datang langsung ke tempat di karenakan antrian masih banyak dan nantinya 

akan berbenturan dengan waktu bekerja atau kesibukan lain customer. 

sehingga dirasa perlu untuk merancang sistem real time booking order dan 

antrian pada barbershop ini agar pelanngan tidak perlu datang langsung ke 

lokasi untuk mendapatkan informasi dan mengantri di tempat untuk 

mendapatkan layanan. 

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis akan melakukan perancangan  

realtime booking order dan antrian pada barbershop berbasis web pada godel 

barbershop,diharapkan dengan adanya sistem ini maka kedepanya proses 

pelayanan pada godel barbershop dapat lebih baik dengan meminimalisir 

waktu tunggu di lokasi dengan memberikan informasi dan sistem booking 

order berbasis web ini  sehingga pelanggan  tak berbenturan waktu tunggu 

mereka dengan waktu kerja ataupun kesibukan lain dengan waktu tunggu yang 

lama seperti sistem pelayanan yang sebelumnya. 

1.2 Rumusan masalah  

 

  Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah 

yang akan di selesaikan dalam penelitian ini adalah 

 bagaimana membangun sistem real time booking order dan antrian berbasis 

web yang mempermudah pelanggan godel barbershop dalam memperoleh 

pelayanan tanpa harus mengantri dalam antrian yang panjang dan lama. 
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1.3 Tujuan 

 

  Adapun tujuan dari merancang dan membuat sistem ini yaitu untuk 

mempermudah pelanggan  agar tidak harus datang langsung ke lokasi dan 

menganri yang panjang dan lama untuk mendapatkan pelayanan. 

1.4 Manfaat 

 

      Dengan adanya perancangan sistem yang di lakukan dalam penenlitian 

ini di harap memberikan manfaat yaitu: 

pelayanan pada godel barbershop akan lebih efisien dari pada pelayanan yang 

berlaku sebelumnya dan membantu mempermudah pelanggan agar tidak harus 

datang langsung ke lokasi untuk mengantri mendapatkan pelayanan. 

1.5 Batasan masalah  

 

  Dalam penyusunan skripsi ini penyusun memberikan batasan masalah 

agar dalam penjelasanya nanti akan lebih terarah dan sesuai yang di 

harapkan,adapun batasan masalah yang di bahas yaitu: 

aplikasi yang akan di buat berbasis web menggunakan php sebagai 

pemrogramanya dan MySQL untuk pembuatan database. 

 

 


