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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti 

sekarang ini, komunikasi menjadi semakin mudah, dan penyampaian informasi 

antar pihak dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih mudah. Penggunaan 

sistem informasi di dunia usaha pada masa sekarang bukan merupakan hal yang 

baru lagi, banyak instansi dan perusahaan yang menerapkan sistem ini untuk 

mengolah data yang mampu menyajikan informasi dengan cepat dan akurat 

sehingga lebih mengefektifkan jam kerja yang ada. Termasuk di dalamnya bisnis 

dalam bidang jasa servis mobil (bengkel mobil). Bengkel Efrata Motor adalah 

salah satu contoh bengkel yang memerlukan pemanfaatan sistem informasi dalam 

proses bisnisnya. 

Bengkel Efrata Motor adalah sebuah bengkel yang bergerak dalam bidang 

otomotif. Bengkel ini dalam menjalankan usahanya banyak melakukan transaksi 

penjualan suku cadang mobil. Sampai saat ini sistem inventori stok suku cadang 

mobil yang tersedia di dalam bengkel masih  menggunakan sistem pengarsipan 

atau penyimpanan data ke dalam buku persediaan suku cadang mobil. Sehingga 

diperlukan suatu sistem informasi dalam membantu proses penjualan dan 

inventori pada bengkel Efrata Motor. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Saat ini bengkel Efrata Motor memiliki beberapa masalah seperti: 

1) Informasi stok suku cadang mobil masih dicatat secara manual. Hal ini 

mengakibatkan: 

a) Kesalahan hitung stok, sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan 

suatu stok suku cadang mobil. 

b) Ketidakcocokan antara hasil pencatatan stok dan  jumlah stok suku 

cadang mobil yang tersedia 

2) Belum tersedianya kode stok suku cadang mobil yang baku sehingga 

mengakibatkan ketidak tahuan posisi atau penempatan pada masing – 

masing suku cadang. 

3) Kesulitan dalam pengendalian stok suku cadang. Contohnya stok tersedia 

di gudang, tetapi karena tidak terlihat atau tersimpan di tempat atau 

bagian lain, bagian gudang akan lebih mudah untuk mengatakan perlu 

repeat order daripada repot mencari. 

4) Pembuatan laporan stok suku cadang yang masih secara manual  sehingga 

mengakibatkan penguluran waktu dalam melakukan penambahan jumlah 

stok suku cadang. 

5) Terkadang pihak bengkel tidak dapat mengingat suatu suku cadang untuk 

jenis mobil apa saja karena terkadang satu suku cadang dapat digunakan 

beberapa jenis mobil. 

6) Pendataan transaksi penjualan suku cadang masih di catat secara manual 

sehingga dapat mengakibatkan kecurangan dalam pencatatan jumlah suku 
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cadang yang di jual. Contohnya apabila ada pelanggan melakukan 

penggantian busi, satu kali dalam penggantian busi membutuhkan lima 

buah busi, di transaksi penjualan ditulis lima tetapi yang terpasang hanya 

empat, satu unit busi tersebut dapat di jual diluar bengkel atau dig anti ke 

pelanggan berikutnya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasakan masalah yang diteliti, akan dibangun aplikasi yang berfokus pada: 

1) Aplikasi ini termasuk dalam data transaksi penjualan suku cadang mobil 

ke pelanggan. 

2) Aplikasi ini mencakup penerimaan produk dari pemasok dimana apabila 

suku cadang dari pemasok datang akan diterima dan akan dilakukan 

pengecekan jumlah oleh petugas inventori. 

3) Aplikasi ini mencakup pemberitahuan informasi stok suku cadang yang 

tersedia. 

4) Aplikasi ini mencakup permberian informasi keluar masuk suatu suku 

cadang. 

5) Aplikasi ini mencakup pemberitahuan kepada pemilik bengkel bahwa 

stok suku cadang telah mencapai batas minimum. 

6) Aplikasi ini mencakup pembuatan retur kepada pemasok. 

7) Aplikasi ini tidak mencakup informasi data servis yang telah dilakukan 

oleh pelanggan. 

8) Aplikasi ini tidak mencakup pemesanan barang kepada pemasok. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk membangun suatu aplikasi penjualan dan 

inventori yang mampu: 

1) memberi informasi jumlah stok suku cadang yang tersedia; 

2) memberi informasi stok minimum suku cadang yang ada kepada pemilik 

bengkel; 

3) memberi informasi keluar masuk suku cadang; 

4) melakukan proses retur suku cadang apabila ada yang rusak; 

5) menghasilkan laporan-laporan tentang penjualan dan persediaan; 

6) membantu bengkel dalam perekaman data penjualan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Terdapat dua metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, 

yaitu metode dalam pengumpulan data dan metode dalam pengembangan aplikasi. 

Kedua metodologi ini yang akan digunakan dalam membantu menyempurnakan 

keseluruhan dari aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: 

1. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses bisnis yang 

dijalankan supaya dapat memahami proses bisnis sesungguhnya.  

2. Analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen yang digunakan 

termasuk data suku cadang, data transaksi penjualan, data harga jual suku 

cadang, data retur suku cadang. 
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3. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang relevan 

kepada pihak yang terkait dengan sistem usulan. Dari hasil wawancara ini 

didapatkan gambaran mengenai apa yang user inginkan dari sistem yang 

sedang dikembangkan. 

4. Interview dilakukan untuk mengetahui hasil implementasi dari sistem baru. 

5. studi pustaka, yaitu membaca buku-buku referensi untuk menambah 

pengetahuan mengenai teori yang berkaitan dengan perancangan sistem.  

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid 

Application Development (RAD) dengan memilih kategori prototyping. Kategori 

prototyping  memiliki siklus yaitu perencanaan, analisis, desain dan implementasi. 

Pada bagian tahapan analisis, desain dan implementasi dilakukan secara berulang 

serta cepat dan melibatkan pengguna dalam setiap siklusnya untuk mendapatkan 

umpan balik sampai sistem yang utuh terbentuk.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan 

penulisan, ruang lingkup permasalahan, metodologi pengumpulan data dan 

pengembangan sistem yang digunakan, serta sistematika penulisan yang 

menjelaskan isi setiap bab. 

BAB II. LANDASAN TEORI 
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 Bab ini akan menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian ini, yang 

menjadi dasar bagi pemecahan masalah dan didapat dengan melakukan studi 

pustaka sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III. SISTEM SAAT INI 

 Bab ini berisikan profil bengkel efrata motor, jenis atau bidang usaha 

perusahaan ini, analisis mengenai sistem saat ini, beserta kendala yang dihadapi, 

serta berisi tentang gambaran mengenai keseluruhan sistem yang diterapkan saat 

ini. 

BAB IV.  SISTEM USULAN 

 Bab ini berisi analisis requirement dari user mengenai fungsi yang 

dibutuhkan dalam mengatasi masalah yang ada pada sistem saat ini. 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN TESTING 

 Bab ini berisi pembahasan mengenai penerapan, pengujian, serta 

perencanaan instalasi aplikasi. 

 BAB VI:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup penulisan tugas akhir yang akan menjelaskan 

kesimpulan perancangan aplikasi yang telah dilakukan, dan dari kesimpulan 

tersebut akan dihasilkan saran – saran mengenai harapan untuk aplikasi 

kedepannya supaya dapat lebih baik lagi. 

 

 

 




