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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi akhir-akhir ini semakin 

pesat. Perkembangannya membawa dampak besar dalam aspek kehidupan, 

misalnya untuk berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Salah satuya penggunaan 

internet, untuk mengirim e-mail, chatting, dan lain-lain. Selain itu teknologi 

informasi berpengaruh terhadap bidang pekerjan yaitu dengan menggunakan 

komputerisasi untuk efisiensi pekerjaan[1]. 

Bengkel merupakan tempat dimana manusia akan melakukan perawatan 

pada kendaraan bermotornya, dari segi service sampai pergantian sparepart, 

dimana peran bengkel motor sangatlah penting bagi pengguna kendaraan 

bermotor, yang semakin hari jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Mulai 

dari jasa service sampai pergantian sparepart dimana bengkel dituntut untuk 

ketersediaan spearpart tetap terpenuhi. Maka dari itu bengkel juga tidak lepas dari 

distributor sparepart, dimana distributor sparepart mempunyai peran penting 

dalam pemesanan atau pengiriman sparepart itu sendiri.   

Dalam menyajikan informasi mengenai pemesanan atau pembelian, setiap 

instansi memiliki cara yang berbeda, ada yang sudah menggunakan komputerisasi 

tetapi ada yang masih menggunakan cara manual (via telfon). Hal ini terjadi di 

bengkel Yamaha Dau Motor, di bengkel tersebut masih menggunakan cara 

manual untuk memesan sparepart, ketika bengkel sparepart memesan barang di 

distributor PT Surya Timur Sakti Jatim, sparepart itu habis maka bengkel akan 

memesan ke distributor lain, disini bengkel akan merasa menghabiskan waktu 

untuk mencari dimana sparepart yang tersedia dari setiap distributor yang ada. 

Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di bengkel Yamaha Dau 

Motor saat ini maka PT. Surya Timur Sakti Jatim berusaha menyajikan informasi 

mengenai sparepart motor yamaha  kepada sejumlah bengkel Yamaha di wilayah 

Malang sampai  luar  Malang, salah satu contohnya bengkel Yamaha Dau Motor.  
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Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di bengkel Yamaha Dau Motor 

dan PT Surya Timur Sakti Jatim, maka penulis akan membatu membuat sistem 

manajemen data menggunakan pemrograman PHP berbasis web serta 

menggunakan database MySql. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk 

merancang “SISTEM INFORMASI TERPADU BENGKEL KENDARAAN 

BERMOTOR”. Dalam sistem ini akan menggunakan sistem berbasis web, dimana 

dari kedua belah pihak antara pihak bengkel dan distributor spearpart akan 

melakukan transaksi pemesanan barang melalui internet. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara kerja Sistem Informasi pada distributor di PT. Surya 

Timur Sakti Jatim untuk mendistribusikan ke bengkel Yamaha Dau 

Motor? 

b. Bagaimana Merancang sistem pemesananan sparepart motor yang bersifat 

online ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu : 

a. Memahami cara kerja Sistem Informasi dalam memesan sparepart, untuk 

mempermudah  Bengkel Yamaha Dau Motor mendapatkan informasi 

dalam memesan sparepart di PT. Surya Timur Sakti Jatim 

b. Menghasilkan sistem informasi pemesanan barang  

c. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal persediaan sparepart 

pada PT. Surya Timur Sakti Jatim 
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1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan 

tugas akhir ini yaitu : 

a. Sistem ini tidak membahas mengenai jumlah stok barang pada PT. Surya 

Timur Sakti Jatim dan bengkel Yamaha Dau Motor 

b. Pembayaran transaksi dilakukan secara transfer melalui rekening atau 

pembayaran di tempat setelah barang tiba di tujuan. 

c. Pembuatan sistem informasi pengolahan data dari distributor PT. Surya 

Timur Sakti Jatim ini menggunakan HTML, PHP, Java Script dan CSS  

dengan format penyimpanan database menggunakan MySQL 

d. Sistem hanya digunakan untuk Bengkel Yamaha Dau Motor dan PT. 

Surya Timur Sakti Jatim.  

e. Sistem ini hanya menampilkan jumlah stok sparepart di dalam sistem 

distributor, 

f. Sistem ini juga akan menampilkan sparepart tersedia atau terjual habis 

sparepart (sold out). Ketika sparepart habis maka my cart list dan buy pada 

sistem bengkel tidak akan muncul, dan dari gambar sparepart akan muncul 

stiker sold out 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan tentang pemantapan materi yang akan diujikan 

seperti penerapan sistem informasi berbasis web, dan database menggunakan 

MySQL, dan metode menggunakan Multi User dan Multi shop, Di mana produsen 

akan menginputkan barang yg di produksi dan pihak dari bengkel akan melakukan 

pemesanan atau pembelian. 

1.5.2 Analisis Desain dan Sistem 

Meliputi analisa sistem dan juga kebutuhan hardware dan software yang 

dibutuhkan, maupun analisa sesuai dengan kebutuhan sistem yang sudah di 

uraikan. 
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1.5.3 Implementasi 

Pada hal ini dilakukan pembuatan Sistem Informasi dimana dari pihak 

distributor akan menginputkan data dari barang yang akan di tampilkan pada 

sistem tersebut, harga barang dan notifikasi sumber pemesan dan jumlah barang 

pesanan, dan dari pihak pemesan akan menampilkan dimana nama 

barang,harga,jumlah pemesanan barang dan notifikasi dimana pemesanan berhasil 

dilakukan.   

1.5.4 Pengujian Terhadap Sistem 

Pengujian dilakukan terhadap beberapa hal meliputi apakah sistem ini 

mampu berjalan dengan baik, bisa terkoneksi satu sama lain serta memberikan 

informasi yang mudah, cepat, dan tepat bagi pemesan sparepart. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam pengerjaan 

tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah, batasan 

batasan dalam pengerjaan, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dalam 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II  

Dalam bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah perancangan atau perencanaan yang dilakukan. 

BAB III 

Bab ini membahas tentang perancangan usulan yang meliputi perancangan Sub 

Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem dan Implementasi. 

BAB IV  

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem yang dirancang 

dengan menggunakan PHP dan database Mysql. 
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BAB V  

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yang 

didasarkan pada bab I dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem ini 

kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


