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BAB    I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi sangat pesat selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan tersedianya berbagai bentuk media informasi, kini masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak bagi informasi yang ingin mereka dapatkan. Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua orang dapat mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera.
Pengaruh teknologi informasi begitu besar dalam berbagai segi kehidupan, baik secara individual maupun institusional. Pada level bersifat open source, guna untuk pengembangan yang lebih lanjut pada institusi atau organisasi perkembangan teknologi informasi tidak hanya berpengaruh pada bidang komunikasi namun juga pada segi pembuatan keputusan melalui otomasi dan kecepatan dalam pengolahan data yang pada tahap selanjutnya akan berpengaruh pada pelayanan.
Di masa sekarang ini sangat banyak dan berbagai macam kegiatan atau usaha yang dikelolah baik oleh perseorangan atau badan usaha (koorporasi) dalam berbagai macam bidang yang membutuhkan tingkat efesien dan efektifitas yang tinggi. Tingkat efektifitas dan efesiensi yang tinggi pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomis. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka kemungkinan besar akan berpengaruh bagi kelangsungan usaha yang dijalankan. Hal tersebut tidak lepas dari peranan teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Sebuah usaha sering kali menjadikan teknologi sebagai tulang punggung kegiatan usahanya dan terbukti bahwa hal tersebut merupakan sebuah keputusan yang tepat. Menanggapi hal tersebut, maka teknologi informasi yang tengah menjadi isu utama dalam membantu pengembangan dan menjalankan sebuah kegiatan bisnis sangat diperlukan untuk membantu untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang paling menarik adalah bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang sangat luas cakupannya dan dapat diterapkan dalam berbagai macam jenis usaha bisnis.
P.T. BOSOWA Taksi Makassar merupakan armada taksi dan sekaligus salah satu perusahaan yang melayani penyediaan spare parts bagi taksi BOSOWA. Kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu perusahaan, jika informasi tersebut terhenti atau terlambat maka, maka sistem perusahaan akan menjadi sulit untuk berkembang. Keadaan pasar yang bersaing dan berkembang serta kompleksnya suatu perusahaan, membuat informasi yang dapat diandalkan dan tepat pada waktunya, sangat penting untuk semua tingkat manajemen. 
Bengkel PT BOSOWA Taksi Makassar merupakan tempat penyediaan spare parts untuk  taksi BOSOWA. Sistem informasi berbasis komputer sangat dibutuhkan guna mengolah data Spare parts,  jenis mobil, data karyawan, data petugas, dan data pemesanan. Mengolah data secara manual atau tanpa menggunakan komputer akan memperlambat proses pekerjaan manajemen di PT BOSOWA taksi dan ini merupakan suatu masalah dalam perusahaan karena informasi yang akan dihasilkan akan menjadi terlambat. 
Oleh karena masalah diatas, dibuat sistem informasi yang sanggup mengatasi masalah tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan perusahaan.
Sistem informasi yang berbasis komputer untuk mengolah data Spare parts akan membantu manajemen  PT BOSOWA Taksi Makassar untuk mempermudah pekerjaannya. Sistem informasi tersebut akan memberikan atau menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk membantu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan demi tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena hal-hal diatas maka penulis terdorong untuk menyelesaikan karya tulis dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Spare parts Taksi pada PT BOSOWA Taksi Makassar Berbasis Multi User”.

Maksud
Maksud dibuatnya proses pemesanan Spare parts tersebut adalah agar tidak ada kesulitan dan kesalahan pada pendataan spare parts serta memberikan kemudahan dalam pelayanan bengkel BOSOWA Taksi Makassar. Maksud dari pengelolaan yang tercantum pada judul adalah proses pemesanan, penerimaan hingga penggunaan Spare parts tersebut.

Tujuan
Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah Membuat sistem informasi pengelolaan Spare parts pada PT BOSOWA taksi Makassar.



Batasan Masalah
Agar pembahasan masalah dapat terarah dengan baik dan tidak memyimpang, penulis membatasi hanya pada :
	Pemasukan data dan pengolahan informasi data spare parts
	Pemasukan data dan pengolahan informasi data supplier/produsen spare parts
Pemasukan data dan pengolahan informasi data mobil

	Pemasukan data dan pengolahan informasi data pengemudi
	Pemasukan data dan pengolahan informasi data petugas bengkel
	Pengolahan informasi data pemesanan spare parts dari bengkel ke supplier
	Pengolahan data Penerimaan spare parts dari supplier ke bengkel


Sistematika Penulisan
Laporan Karya Tulis ini akan tersusun dalam 5 bab dimana masing-masing bab mempunyai penjabaran sendiri-sendiri tetapi masih mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Penjabaran per bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I  	      Pendahuluan
Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, batasan masalah, serta sistematika penulisan karya tulis.



BAB II          	Landasan Teori
Bab ini menerangkan tentang sekilas mengenai PT BOSOWA Taksi Makassar, Desain Sistem,  Konsep Basis Data dan juga sekilas mengenai Pemrograman Delphi.
BAB III           Analisa dan Perancangan Sistem
Bab ini menjelaskan tentang perlunya pemasangan sistem informasi sebagai suatu sumber daya dan perumusan masalah yang ada serta bagaimana rancangan basis data dan rancangan keluaran yang akan dihasilkan.
BAB IV           Implementasi dan Pembahasan
Bab ini akan menerangkan tentang pelaksanaan dari pada sistem tersebut.
BAB V            Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas didepan serta saran-saran sebagai masukan untuk pengembangan karya tulis ini.
LAMPIRAN  	Berisi listing program yang digunakan.




