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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi (TI) sangat dibutuhkan pada dunia usaha saat ini. 

Hal ini dipengaruhi dengan ketatnya persaingan bisnis di era 

globalisasi.Didalam dunia usaha yang pasti  kecepatan, keakuratan dan 

ketelitiannya, merupakan hal yang sangat diperhitungkan agar tercapai hasil 

yang maksimal. Selain itu, persaingan di dunia usaha khususnya dibidang 

perdagangan dibutuhkan suatu strategi yang tepat.  Untuk  mencapai hal 

tersebut salah satu solusinya adalah penggunaan teknologi komputer sesuai 

dengan kemajuan teknologi saat ini.Pemanfaatan kemajuan teknologi 

diharapkan agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan  

kepuasan pelanggan dalam pelayanan pembelian yang menjadi faktor yang 

sangat penting. Kemudahan-kemudahan  dalam proses transaksi tersebut 

merupakan strategi yang jitu dalam menerapkan strategi bisnis. 

Pada umumnya usaha yang bergerak dibidang penjualan spare 

partsepeda motor masih menggunakan sistem yang manual dan belum 

komputerisasi misalnya mulai daripencatatan penjualan dan pembelian 

dilakukan dengan nota dan buku tulis. Pencariaan harga spare part sepeda 

motor yang dilakukan secara manual.Sebagian besarpenjualan spare part 

sepeda motor yang ada digunakan untuk mengetik surat, mengetik data barang 

dan data keuangan yang masih menggunakan Microssoft Word atauMicrosoft 

Excel dan belum ada aplikasi yang mendukung dalam proses bisnis usaha 

tersebut. Dengan menggunakan sistem yang masih manual akan membuat 

kinerja menjadi  lambat dan mengalami kesulitan. Salah satu contoh adalah 

mencari data penjualan/pembelian sesuai dengan tanggal transaksi tertentu dan 

pencarian spare part sepeda motorsesuai dengan yang diinginkan oleh 

pelanggan, yang harus dicari  tersebut secara manual dan membutuhkan waktu 

yang lama. Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan permintaan informasi 

pada perusahaan yang cepat dan akurat yang nantinya digunakan untuk 



2 

 

kemajuan  perkembangan perusahaan selanjutnya dalam persaingan didunia 

usaha. 

Dengan adanya alasan-alasan tersebut, maka perlu dilakukan 

perubahan dalam kegiatan proses penjualan dan pembelian spare part sepeda 

motoryang tadinya manual ke sistem pencatatan yang lebih terkomputerisasi 

sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, didalam 

tugas akhir ini akan dibuat suatu program aplikasi yang dapat membantu 

mempermudah kinerja dalam pencatatan penjualan dan pembelian spare part 

sepeda motor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini 

adalah bagaimana merancang dan membuat program aplikasi penjualan dan 

pembelian spare part sepeda motormenggunakan Microsoft Visual Studio C# 

2005 dan Microsoft SqlServer 2008 Express sehingga dapat memudahkan 

dalam pengolahan data dan penyajian informasi serta memberikan kinerja 

perusahaan yang lebih efektif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini tidak keluar dari masalah yang telah 

dirumuskan, maka batasan  masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Pencatatan transaksi yang terjadi meliputi transaksi penjualan spare part 

sepeda motor, transaksi pembelian spare part sepeda motordari supplier, 

retur pembelian dan pemesanan spare part sepeda motor. 

2. Pembuatan laporan penjualan, pembelian,retur, dan pemesanan yang 

dilakukan setiap hari dan laporan stok barang. 

3. Hal-hal yang berkaitan dalam pembukuan keuangan tidak dibahas karena 

sudah ditangani oleh pihak manajemen. 

4. Perancangan sistem meliputi entitas-entitas yang dibutuhkan untuk tiap 

aktivitas serta hubungan antar entitas tersebut (Entity Relationship 

Diagram), arus data pada tiap aktivitas (Data Flow Diagram) dan tabel-

tabel pembentuk entitas. 
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5. Penerapan perancangan sisten informasi ke dalam aplikasi dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio C# 2005 dan 

Database Microsoft SqlServer 2008 Express. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang,membangun dan mengimplementasikan sebuah sebuah 

sistem informasi tentang penjualan spare part sepeda motor 

2. Merancang dan membuat sistem informasi yang mampu meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam bidang penjualan spare part sepeda motor 

danmemberikan kemudahan mengenai proses pelayanan pelanggan 

dalam transaksi penjualan sehingga mendapatkan kepuasan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Memberikan manfaat kepada pemilik usaha mengenai proses 

pengolahan data dan penyajian informasi dalam proses penjualan dan 

pembelian spare part sepeda motor menjadi akurat, cepat dan mudah. 

2. Memberikan kemudahan bagi karyawan mengenai pencarian spare 

part sepeda motortertentu, pencatatan penjualan dan pembelian spare 

part sepeda motor.  

3. Mempercepat proses pembuatan laporan-laporan dalam transaksi 

tersebut. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Pada penelitian tugas akhir ini, metodologi yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pengumpulan data  

a. Interview, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan 

pihak yang mempunyai usaha penjualan spare part sepeda motor. 

b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung. 

2. Jenis Penelitian 
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a. Penelitian Perpustakaan 

Jenis penelitian yang sifatnya teoritis dengan membaca buku-buku 

atau literatur yang ada kaitanya dengan judul tugas akhir. 

b. Penelitian Lapangan  

Meneliti secara langsung dan mengambil data yang diperlukan 

yang ada kaitannya dengan judul  tugas akhir. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul “ Sistem 

Informasi Penjualan Spare PartSepeda Motor Menggunakan 

Microsoft Visual Studio C# 2005 dan Database Microsoft 

SqlServer  2008 Express.” 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yang mendukung 

penulisan tugas akhir.  

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem dan perancangan 

database tugas akhir yang akan diimplementasikan dalam bab 

selanjutnya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang permasalahan yang diangkat dalam 

laporan tugas akhir berupa implementasi tabel dan pembuatan 

program aplikasi. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil 

perancangan dan implementasi program. 

 


