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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan kebutuhan akan 

teknologi itu sendiri di berbagai bidang. Dengan adanya teknologi tersebut 

pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan secara tersistem 

dan otomatis. Tingkat efektifitas dan efisiensi menjadi tolak ukur dalam 

perkembangan teknologi saat ini. Dari hal yang sederhana yakni perhitungan, 

penambahan dan pengurangan data yang semula membutuhkan tempat 

penyimpanan yang lebih, sekarang dengan berkembangnya teknologi dapat 

dikurangi. Perkembangan teknologi ini juga merambah dalam bidang sistem 

informasi.  

 Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat 

teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan 

kamunikasi yang penting, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu 

manajemen dan pemakai intern dan ektern dan menyediakan dasar pengambilan 

keputusan yang tepat (Nash & Robert, 1984)  

 Sistem informasi saat ini telah ada dihampir dari setiap usaha yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha maupun organisasi, baik dalam melakukan 

pengolahan penjualan, pembelian, pengolahan data dalam intern perusahaan dan 

berbagai macam hal lainnya. Dengan adanya sistem informasi diharapan dapat 

menghemat kebutuhan sumberdaya yang digunakan dalam suatu ruang lingkup 

usaha dari mulai kebutuhan sumberdaya manusia dan alat atau bahan yang 

mendukung proses manajemen dalam suatu usaha tersebut. Dengan demikian 

tujuan untuk tercapainya informasi yang cepat, tepat dan akurat akan dengan mudah 

tercapai dengan adanya sistem informasi dan hasil yang dicapai juga akan lebih 

optimal. 
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 Dengan mengacu pada konsep sistem informasi itulah sebuah badan usaha 

Showroom sepeda motor yakni UD. Arya Motor ingin menerapkan proses bisnisnya 

dengan memanfaatkan Sistem infromasi. UD. Arya Motor merupakan Showroom 

sepeda motor yang menjual berbagai merek motor bekas yang berada di Kota 

Balikpapan. Showroom ini berdiri pada tahun 2003 dengan pemilik Bapak Ispono. 

Setelah selama 13 tahun menjalankan usahanya Bapak Ispono kini telah memiliki 

3 cabang Showroom sepeda motor di Kota Balikpapan. Selama 13 tahun tersebut 

pengolahan data yang ada di UD. Arya motor masih dilakukan secara manual, yakni 

dengan arsip- arsip. Adapun beberapa  yang sudah terkomputerisasi tapi belum 

tertata dengan rapi. Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam UD. Arya Motor 

ini maka perlu dibuat sebuah Sistem Informasi Manajemen penjualan sepeda motor. 

Yang bertujuan agar dapat membantu pemilik serta karyawan yang bekerja di UD. 

Arya Motor dapat mengelola data yang masuk dan keluar dalam proses usaha secara 

efektif dan efisien. Memudahkan dalam melihat arsip- arsip data yang sewaktu-

waktu diperlukan dalam transaksi jual beli. Melihat dengan latarbelakang tersebut 

maka dilakukan sebuah penelitian yang bejudul " Sistem informasi manajemen 

penjualan motor bekas di Kota Balikpapan (studi kasus UD. Arya Motor). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada penelitian ini, berikut adalah rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana proses transaksi baik pembelian maupun penjualan, laporan dan 

manajemen data masih dilakukan tidak lagi dilakukan secara manual tetapi 

dengan sistem informasi manajemen. 

2. Bagaimana cara teknologi informasi diimplementasikan pada UD. Arya 

Motor dalam kegiatan bisnisnya. 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam pembuatan sistem informasi manajemen penjualan UD.  Arya Motor 

ini yang menjadi batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini merupakan sistem berbasis web dan menggunakan 

pemprograman php dengan framework Code Igniter 

2. Hanya memiliki 2 user yaitu administrator dan karyawan  
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3. Tansaksi pembelian diambil dari proses pengikutan lelang  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sistem informasi yang dapat membantu dalam proses bisnis UD. 

Arya Motor baik dalam proses transaksi maupun dalam manajemen data. 

2. Mempermudah dalam melihat riwayat transaksi, baik transaksi penjualan 

maupun pembelian 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Memenuhi syarat kelulusan S1 Teknik Informatika dan mengetahui proses 

bisnis dalam UD. Arya Motor. 

2. Bagi Instansi  

Mempermudah pengolahan data yang dibutuhkan intansi, pembuatan 

laporan dan melihat riwat transaksi. 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian adalah urutan langkah yang dilakukan dalam penelitian. 

Tugas akhir ini dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan dan analisis data 

Tahapan ini berkaitan dengan proses pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan untuk mendukung tahapan analisis kebutuhan sistem. Proses 

pengumpulan data antara lain dengan cara wawancara, pengamatan, dan 

studi literature. 

2. Analisis kebutuhan sistem  

Tahap ini berkaitan dengan proses analisa terhadap segala sesuatu yang 

dibutukan oleh sistem nantinya, seperti analisis kebutuhan input, analisis 

kebutuhan proses, analisis kebutuhan output, dan analisis kebutuhan 

interface. 

3. Perancangan sistem  
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Tahap ini berkaitan dengan pembuatan rancangan awal dari sistem yang 

akan dbuat berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan sistem. Perancangan 

yang dilakukan meliputi perancangan database conceptual, logical dan 

physical, serta perancangan aplikasi yang meliputi fungsi dan interface. 

Metode peracangan sistem menggunakan metode UML (Unified Modeling 

Language). 

4. Pengkodean (coding) 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengkodean (coding). Yang di maksud 

di sini adalah dilakukan proses pembuatan sistem dengan menggunakan 

source code dalam bahasa pemprograman PHP. 

5. Pengujian sistem 

Tahap ini berkaitan dengan pengujian terhadap sistem yang telah dibuat, 

untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik serta sesuai 

dengan tujuan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penyuusunan tugas akhir ini terdiri dari 

beberapa bab yaitu : 

 BAB I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latarbelakang dari judul yang 

telah dipilih “ Sistem Informasi Manajemen Penjualan motor bekas (studi kasus 

UD. Arya Motor) serta menjelaskan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan Teori, Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang 

berfungsi sebagai sumber atau alat dalam memahami permasalahan yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan di UD. Arya Motor. Point-point yang di jelaskan 

pada bab ini adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan pustaka mengambil 3 penelitian dan membandingkan dengan 

penelitian saat ini. 

2. Konsep dasar sistem informasi dengan beberapa sub bab yang dijelaskan 

yaitu definisi Sistem, definisi sistem informasi, dan definisi sistem 

informasi manajemen. 
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3. Rekayasa perangkat lunak dengan beberapa sub bab yang dijelaskan yaitu 

definisi rekayasa perangkat lunak dan tujuan rekayasa perangkat lunak 

4. Framework PHP menjelaskan framework apa yang digunakan dalam 

pengembangan sistem. 

 BAB III Metodologi Penelitian, Bab ini menjelaskan mengenai metode 

metode yagn digunakan untuk merancang perangkat lunak yang meliputi Gambaran 

proses bisnis dari studi kasus yang diambil yakni UD. Arya Motor, analisis 

kebutuhan sistem, perancangan sistem dan perancangan pengujian. 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini akan dibahas mengenai uraian 

tentang implementasi perangkat lunak serta pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat di UD. Arya Motor. Point-point yang dijelaskan pada bab ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi perangkat pendukung menjelaskan perangkat yang digunakan 

untuk mendukung pengembangan sistem 

2. Implementasi sistem dibagi menjadi dua a). implementasi basisdata yang 

menjelaskan dan menggambarkan tampilan basisdata sistem, dan b). 

implementasi antarmuka yang menjelaskan dan menggambarkan tampilan 

antarmuka sistem 

3. Pengujian sistem, pengujian dilakukan dengan penerapan studi kasus 

4. Kelebihan dan kekurangan, diambil dari hasil studi kasus yang telah 

diujikan. 

 BAB V Penutup, pada Bab ini akan dimuat kesimpulan dan saran atas 

pengembangan sistem informasi manajemen penjualan di UD. Arya Motor 

kedepannya bedasarkan hasil yang ada. 

 

 

 

 

 


