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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi di era moderen ini semakin pesat dan 

telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan 

organisasi. Media penyampaian informasi merupakan salah satu faktor penentu 

dalam sukses tidaknya informasi itu sampai pada user. Banyaknya masyarakat 

yang lebih berminat dalam mencari informasi melalui intrnet dan pekerjaan 

masyarakat yang tidak menetap pada satu tempat menyebabkan website menjadi 

alat bantu yang tidak hanya menyediakan informasi dan sebagai media promosi, 

tetapi juga mengolah informasi. Selain itu website juga berperan sebagai wadah 

aspirasi dari para pengakses sehingga berpengaruh juga terhadap pengambilan 

keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja yang berdampak pada 

kuatnya posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah. 

        Showroom Rizky motor berinisiatif untuk menjadikan internet sebagai 

media pemasaran. Dilihat dari kenyataannya, selama ini showroom Rizky motor 

kesulitan dalam memberikan informasi mengenai produknya. Biasanya informasi 

mengenai produk dapat melalui telepon, Email maupun datang langsung ke 

showroom, namun ini di rasa kurang efisien. Sebagai contoh, ada seseorang ingin 

Pmembeli sebuah sepeda motor namun dikarenakan kesibukannya ia tidak dapat 

untuk datang langsung ke showroom, sehingga calon pembeli akan kerepotan jika 

hanya melalui telepon karena tidak dapat melihat produk tersebut secara langsung. 

        Perkembangan internet yang demikian pesat sudah banyak dikenal oleh 

banyak orang dan juga perusahaan yang berusaha mencari keuntungan dengan 

menggunakan kelebihan yang dimiliki internet dalam berbisnis. e-marketing 

adalah solusi bagi para perusahaan dalam memasarkan produk-produk yang 

mereka tawarkan. Dengan adanya e-marketing maka perusahaan dapat dengan 

mudah memarsakan produk-produk yang mereka jual dan tidak lagi mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan customer yang sebelumnya tidak dapat di raih. 

        Dari latar belakang yang telah dijbarkan, maka showroom Rizky motor 

membutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi yang lebih efisien dan 
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terkomputerisasi, maka penulis mengambil judul “Sistem Informasi Penjualan 

Sepeda Motor pada Rizky Showroom  Berbasis Web”. 

        Dengan adanya sistem tersebut maka diharapkan terciptanya suatu 

mekanisme kegiatan transaksi yang efektif dan terkontrol yang mampu 

menghasilkan suatu informasi yang baik, cepat dan akurat yang akan digunakan 

oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi Tugas Akhir 

disini dapat didefinisikan sebagai berikut:  

a. Bagaimana membangun Sistem Informasi Penjualan Sepeda Motor 

Berbasis Web yang dinamis, sederhana, dan cepat? 

b. Bagaimana memberikan info kredit kepada Konsumen? 

c. Bagaimana cara membuat sistem yang mudah digunakan oleh admin? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan – batasan masalah dalam penyusunan penelitian ini sebagai 

berikut : 

        Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya 

penyimpangan   permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dengan 

batasan sebagai berikut: 

a. Sistem ini mengenai penjualan sepeda motor pada showroom Rizky motor. 

b. User atau pengguna sistem ini adalah pimpinan showroom, karyawan dan 

pembeli. 

c. Sistem ini mengelola data motor, data pembeli. 

d. Hanya bisa di akses oleh user yang sudah registrasi dalam sistem. 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah: 

a) Bertujuan untuk menganalisa dan merancang Sistem Informasi penjualan 

sepeda motor bekas Berbasis Web. 

b) Memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan pembelian 

sepeda motor bekas. 
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1.5. Manfaat 

1.5.1. Bagi Institusi 

Dapat dijadikan sebagai sarana mempermudah institusi dalam 

memperomosikan jasa konstruksi dan mengembangkan pasar yang lebih luas. Dan 

memudahkan proses penjualan berbasis komputer untuk penjualan sehari-hari. 

1.5.2. Bagi Penulis 

Dapat dijadikan sebagai latihan untuk mengaplikasikan kembali teori–

teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan. 

  


