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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan teknologi informasi telah dirasakan mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dan hal ini sangat memberikan pengaruh yang 

sangat besar dalam bidang bisnis khususnya pada bidang pelayanan jasa yaitu 

penjualan kendaraan roda empat (Mobil) yang sedang dilakukan oleh showroom 

Trunojoyo Mobil sampai sekarang ini. Sebagaimana telah diketahui, kegiatan 

penjualan mobil merupakan salah satu kegiatan utama yang diselenggarakan di 

sebuah showroom, maka oleh karena itu diperlukan adanya suatu perangkat lunak 

pembantu yang mampu memaksimalkan sumber daya yang ada dan 

meminimalisir kesalahan yang mungkin timbul pada saat kegiatan transaksi 

berlangsung. 

  

 Maka untuk mengatasi permasalahan diatas penulis mencoba membuat 

“Perangkat Lunak Pembantu Penjualan Kendaraan (Roda Empat atau Lebih) di 

Showroom Trunojoyo Motor”.  

 Metode yang di gunakan dalam tugas akhir ini adalah Classic Life Cycle 

kelebihan metode ini. Merupakan model yang paling tua dan paling familiar 

dipakai, jadi lebih mudah dipahami, cocok untuk system software berskala besar, 

cocok untuk system software yang bersifat generic, tidak banyak orang yang 

dilibatkan jadi menekan gaji pegawai dan proses terurut dengan jelas sehingga 

model pengembangan mudah dibaca.[1] 

Transaksi dalam rekayasa perangkat lunak ini adalah menggunakan Paypal. 

Kelebihan menggunakan paypal menurut pengalaman penulis tugas akhir ini 

antara lain paypal bersifat universal, bisa memiliki beberapa akun mata uang yang 

berbeda, berbagai transaksi di dunia menggunakan paypal, tidak ada biaya 

administrasi bulanan, transfer tanpa biaya kesama pengguna paypal dan kartu 

kredit terjaga keamanannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Mengingat akan perlunya suatu pelayanan yang lebih baik, maka perlu untuk 

melakukan pengembangan alat bantu yang lebih baik. Hal ini diharapkan agar 

transaksi jual-beli mobil dapat berjalan dengan baik. 

Adapun masalah yang akan muncul dalam kegiatan penjualan mobil yaitu 

sebagai berikut : 

1. Adanya kesulitan dalam melakukan pencarian data transaksi penjualan yang 

pernah dilakukan. 

2. Masih digunakanya cara manual dalam pembuatan laporan transaksi penjualan. 

Sehingga memakan waktu, tidak efisien dan kemungkinan kesalahannya masih 

tinggi dikarenakan data-datanya masih belum terintegrasi.  

 

1.3.Batasan Masalah 

 Tugas akhir ini  difokuskan pada “Pengembangan Perangkat Lunak Pembantu 

Penjualan Kendaraan (Roda Empat atau Lebih) di Showroom Trunojoyo Mobil”, 

yang akan dibuat perangkat lunak melalui tahapan analisis dan perancangan pada 

perangkat lunak tersebut. Batasan masalah yaitu : 

1. Perangkat lunak ini menangani transaksi penjualan cash yang meliputi 

penjualan jenis tunai menggunakan paypal. 

2. Perangkat lunak tidak menangani penjualan kredit secara utuh tetapi 

memberikan pelayanan informasi penjualan kredit. 

3. Perangkat lunak tidak menangani penjualan  tukar tambah tetapi memberikan 

pelayanan informasi tukar tambah. 

4.  Perangkat lunak tidak menangani laporan keuangannya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dan tujuan penelitian yaitu:  

1. Mengenal suatu lingkungan kerja ditinjau dari sudut pandang ilmu   

keinformatikaan. 
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2. Mengimplementasikan sistem transaksi penjualan  kendaraan menggunakan 

paypal di Trunojoyo Mobil dengan membangun suatu perangkat lunak sehingga 

mampu meningkatkan kualitas dan kinerja sistem ditempat kerja praktek 

berlangsung. 

 

1.5. Metodologi  

1.5.1 Studi Pustaka 

    Dalam pemecahan masalah, penulis berpedoman pada rekayasa perangkat 

lunak. Untuk mempermudah proses analisis dan perancangan, penulis 

menggunakan metode Classic Life Cycle atau biasa juga disebut dengan metode 

waterfall. Selain itu penulis juga melakukan survey di lokasi dan wawancara. Dan 

menggunakan transaksi perangkat lunak menggunakan paypal. 

 

1.5.2 Studi Literatur 

     Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan dengan 

proses-proses yang di kembangkan dalam sistem. Seperti mengumpulkan 

berbagai macam jurnal, artikel dan contoh projek yang berhubungan dengan 

perancangan sistem perangkat lunak membantu transaksi penjualan. Ada beberapa 

Literatur yang digunakan meliputi buku  referensi, dokumentasi internet, dan 

jurnal. 

 

1.5.3 Analisa dan perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisa data, konsep yang 

telah terkumpul dan membuat desain rancangan design sistem. 

 

1.5.4 Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu 

implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi sistem lalu 

transformasi hasil desain. 
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1.5.5 Deployment dan Uji Coba 

Pada tahapan uji coba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan dan 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui bug atau kekurangan, apabila terjadi error 

dan lain sebagainya pada program ini maka akan segera dilakukan perbaikan . 

Pada tahap Uji Coba,  Aplikasi yang telah selesai dibuat akan ditest oleh user atau 

konsumen apakah berhasil melangsungkan transaksi menggunakan paypal. 

 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil penelitian 

dan pengerjaan sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

         Penulisan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas teori-teori dasar yang mendukung dalam perancangan 

sistem perangkat lunak membantu transaksi penjualan kendaraan mobil bekas 

studi kasus : Showroom Trunojoyo Mobil. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Dalam bab ini berisi tentang perancangan data flow diagram (DFD), 

perancangan data (Database Desain) Meliputi desain konseptuan dan Pisikal 

dan, perancangan Interface (Interface Design). 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisi tentang pembuatan dari perancangan sistem yang telah 

dibuat pada Bab sebelumnya.  

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penyusunan 

tugas akhir ini. 

 


