
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang 

 

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, banyak berdiri usaha 

yang mengharapkan kegiatan usahanya berkembang dan menjadi lebih baik. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perusahaan FAJAR INDAH MOTOR 

berinisiatif untuk membuka sebuah shorum motor yang bergerak dalam 

bidang penjualan motor-motor  scound yang beralamat di jalan Kacang 

Pedang Gg. Pipit No. 234 Pangkalpinang, yang diprioritas bagi masyarakat 

umum yang ingin membeli motor dengan harga terjangkau yang 

penjualannya  dilakukan secara tunai. 

Dalam hal di atas,diperlukan suatu sistem untuk mendukung 

perkembangan usaha dan proses penjualan FAJAR INDAH MOTOR. Dengan 

memanfaatkan sistem penjualan yang di usulkan dengan benar,dan di buat 

dalam sistem penjualan tunai. 

 

2. Masalah 

Masalah yang dibahas dalam usaha FAJAR INDAH MOTOR ini adalah :  

a. Penjualan tunai pada usaha FAJAR INDAH MOTOR masih menggunakan 

sistem manual, sehingga dalam melayani penjualan cukup memerlukan 

waktu dalam pencatatan transaksi penjualan motor scound secara tunai. 

b. Penyimpanan data penjualan kurang baik, sehingga, data yang akan 

diperlukan kembali sulit untuk dicari. 

c. Sering terjadinya kesalahan dan tidak akuratnya data dalam membuat 

laporan. 
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3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Menerapkan ilmu yang dipelajari selama ini dengan membantu 

memecahkan masalah pada FAJAR INDAH MOTOR sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan dalam penjualan motor yang cepat dan baik. 

b. Mempermudah mengetahui stock motor scond yang tersedia di FAJAR 

INDAH MOTOR. 

 

4. Batasan Masalah 

 Masalah yang akan dibahas yaitu membahas tentang kegiatan usaha di 

FAJAR INDAH MOTOR, mulai dari proses penjualan motor, pembuatan 

kwitansi, sebagai bukti pembayaran secara  tunai, sampai pembuatan laporan 

yang ditujukan kepada pemilik. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Wawancara 

Wawancara langsung kepada bagian yang terkait. Dilakukan untuk 

mempelajari dan mengamati sistem yang ada di FAJAR INDAH MOTOR 

serta mendapatkan data langsung dari sumbernya. 

b. Teknik Dokumentasi 

Yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam melakukan 

penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen di 

FAJAR INDAH MOTOR, khususnya dengan masalah yang dihadapi. 

c. Analisa Terstruktur  

Analisa dilakukan terhadap masukan-masukan yang ada pada FAJAR 

INDAH MOTOR sistem berjalan, proses-proses yang dikerjakan.  
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6. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran tentang isi dari FAJAR INDAH MOTOR ini 

secara sistematis disusun menjadi beberapa Bab,  antara lain: 

 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penulisan, masalah, ruang lingkup/batasan masalah, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

 

 BAB II : ORGANISASI 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, dan uraian tugas masing-masing. 

 

BAB III:  INFRASTRUKTUR 

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan konfigurasi 

hardware dan software yang akan digunakan pada FAJAR INDAH 

MOTOR. 

 

BAB IV : STUDI KASUS 

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan Activity 

Diagram, ERD, LRS dan Usecase diagram. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang apa 

yang telah dilakukan selama KKP di FAJAR INDAH MOTOR serta 

memberikan saran-saran terhadap sistem untuk meningkatkan 

usahanya. 

 



BAB II 

ORGANISASI 

 

1. Sejarah Fajar Indah Motor 

Berawal dari bengkel kecil dan penjualan motor yang terbatas, 

sehingga lama kelamaan dengan bertambahhnya modal maka bengkel 

tersebut dibuat menjadi Shorum Penjualan Motor Second yang terletak di Jl. 

Sumedang Gg. Pipit No. 234 Kel. Kacang pedang Pangkalpinang yang 

kegiatan usahanya adalah perdagangan barang dan jasa yang 

kelembagaanya adalah perusahaan perorangan dalam partai kecil.  

Jenis-jenis barang atau jasa daganganya adalah jual beli motor 

second, sparpart motor, asesoris motor, perlengkapan suku cadanng motor. 

Perusahaan ini terbentuk pada tanggal 15 Februari 2008 dan 

mendapat izin tempat usaha oleh pemeritahan Pangkalpinang atas nama 

perusahaan Fajar Indah Motor dengan No SITU: 2.HO.0025.05.35 dan 

keputusan Walikota Pangkalpinang dengan No: 503/089-

PK/PERINDAGVES/2008.  

Agar kegiatan di Fajar Indah Motor berjalan dengan baik dan benar 

sesuai dengan yang diinginkan maka Fajar Indah Motor harus memiliki 

struktur organisasi yang terorganisir, yang dimaksud dengan struktur 

organisasi adalah pembagian kerja dan hubungan kerja dalam organisasi 

sebagai wujud penerapan dan pembagian tugas. 

2. Struktur Organisasi 

Agar kegiatan operasional ini berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan      

keinginan yang diinginkan, maka setiap perusahaan / yayasan baik besar 

maupun kecil harus memiliki struktur organisasi. 

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah pembagian kerja dan 

hubungan kerja dalam organisasi, sehingga terwujud kerjasama yang 

harmonis. Jadi organisasi merupakan suatu proses penerapan dan pembagian 

tugas yang dilakukan atau pembatasan tanggung jawab serta wewenang dari 

masing – masing bagian dalam tugasnya. 
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