1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sejalan dengan semakin pesatnya arus kemajuan teknologi pada era pasar bebas sekarang ini, mengakibatkan kehidupan manusia selalu dipengaruhi bahkan digantikan oleh teknologi itu sendiri, terutama teknologi informasi. Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting pada zaman sekarang, karena dengan informasi manusia dapat melakukan suatu kegiatan dengan kebutuhan dan tujuan yang dimilikinya dalam segala bidang. Keinginan masyarakat Indonesia saat ini cukup tinggi terhadap pembelian sepeda motor, walaupun harga BBM semakin meningkat. Hal ini tidak membuat masyarakat terganggu. Hal itu dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas yang dimiliki individu. Keadaan seperti ini sangat memungkinkan perusahaan-perusahaan pabrik pembuat sepeda motor untuk memasarkan produknya dengan metode pemasaran yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk yang dimiliki.
Pada saat ini komputer diharapkan dapat mengefisienkan kerja manusia dalam melakukan proses pengolahan data, pemecahan masalah dan juga dapat mengambil suatu keputusan untuk melakukan analisa-analisa dengan mencoba mengikuti pola pikir manusia dalam mengolah informasi yang ada. Teknologi informasi sangat penting kegunaannya dalam berbagai bidang diantaranya bisa digunakan pada bidang tranportasi darat dalam bentuk informasi penjualan baik  secara kredit maupun tunai, yang didalam informasi tersebut terdapat berita tentang produk – produk yang telah dipasarkan oleh suatu perusahaan. Informasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui tipe kendaraan, spesifikasi kendaraan, dan bahkan simulasi kredit yang dapat digunakan sebagai perhitungan kredit apabila ingin melakukan pembelian kendaran yang diinginkannya, tanpa datang langsung dan bertanya tentang kendaraan tersebut ke dealer.
Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka dilakukan penelitian disebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan pemesanan. Perusahaan tersebut bernama Indo Jaya Ambarukmo. 

1.2    Maksud
Berdasarkan latar belakang dari masalah yang ada, maka timbul suatu keinginan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan dengan studi kasus pada Indo Jaya Ambarukmo dalam memasuki dunia informasi khususnya didalam internet.
Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat suatu aplikasi web yang menyajikan informasi penjualan secara online. Sehingga dapat membantu masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi darat dalam memenuhi kebutuhan informasi tentang penjualan pada Indo Jaya Ambarukmo.

   Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
	Memperkenalkan Sistem Informasi pada Indo Jaya Ambarukmo Berbasis Web yang selama ini mungkin belum mempunyai sistem informasi tentang penjualan dan simulasi kredit.

Bagaimana membangun sebuah sistem informasi penjualan dan simulasi kredit berbasis WEB dalam sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dan layanan jasa kepada konsumen.

   Batasan Masalahan
Dalam melakukan suatu penelitian tentunya mempunyai keterbatasan yang terdapat didalamnya, diataranya keterbatasan analisis, desain sistem, dan pemrograman. Agar lingkup permasalahan ini tidak keluar dari apa yang diharapkan, maka diberikan batasan – batasan permasalahan yang mungkin dapat dipecahkan. Adapun permasalahan yang menjadi topik utama adalah : 
	Sistem infomasi yang dibangun yaitu penjualan baik dengan sistem kredit maupun tunai untuk penjualan sepeda motor dan pembayaran oleh pembeli dilakukan secara langsung pada Indo Jaya Ambarukmo.
Aplikasi yang dibangun memiliki 2 sistem, yaitu antara lain:

	Online, didalamnya , didalamnya terdapat fitur – fitur sebagai berikut :

	Informasi Kendaraan
Informasi Suku Cadang

Informasi Service Kendaraan
Informasi Dealer Resmi
Simulasi Kredit
Buku Tamu
Offline, yang mencakup sebagai berikut :
Data Pelanggan
Data Angsuran
Data Kendaraan
Data Pembelian
Pemesanan barang hanya dibatasi untuk pemesanan motor baik secara kredit maupun tunai.

   Metode Pengumpulan Data
Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan baik ini, tentu saja membutuhkan data yang sangat akurat. Oleh karena itu dilakukan beberapa cara di antaranya adalah sebagai berikut.
	Studi pustaka yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan skripsi ini.
Observasi yang dilaksanakan dalam bentuk pengamatan langsung terhadap permasalahan dan pencatatan data yang berhubungan dengan permasalahan.











    Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka, sekilas  tentang Indo Jaya Ambarukmo, pengertian Internet, konsep dasar sistem dan sistem informasi, konsep database dan perancangan database.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini membahas masalah perancangan sistem yang dibuat, mulai dari pembuatan diagram arus data, diagram alir sistem, hubungan antar relasi, penjelasan sistem serta perancangan berkas yang dibutuhkan dan perancangan keluaran.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM
Bab ini membahas tentang prosedur-prosedur pokok baik input maupun output dari setiap interface yang dibuat. 

BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
LAMPIRAN

