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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang begitu pesat, mulai dari 

aspek kehidupan manusia semua menggunakan teknologi. Teknologi menjadi 

sebuah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari gaya hidup, bahkan pada 

perkembangannya manusia semakin tergantung dengan teknologi. Dalam bidang 

usaha, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup 

berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha khususnya dalam hal pengelolaan data 

yang memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan bisnis dan dalam hal 

peningkatan pelayanan. Banyak perusahaan terbatas dalam memasarkan dan 

menjual produknya, biasanya hanya mencakup pada daerah perusahaan itu sendiri, 

ini disebabkan oleh pemasaran yang terbatas. Salah satu cara meningkatkan luas 

daerah pemasaran yaitu dengan menggunakan media internet, dengan adanya 

internet maka semua orang dari seluruh penjuru dunia dapat terhubung secara 

mudah, murah dan cepat. Internet yang digunakan sebagai insfrastruktur teknis, 

merupakan sekumpulan jaringan global yang terhubungkan satu dengan yang lain 

untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi dengan menggunakan 

seperangkat protokol. Disamping itu, saat ini internet juga merupakan jaringan luas 

manusia dan informasi sehingga memungkinkan internet dapat digunakan sebagai 

media bisnis dalam menjalankan usahanya, yaitu menjual jasa dan produk secara 

online, serta memungkinkan pelanggan potensial, calon pelanggan dan mitra bisnis 

dapat mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan produk-produk dan 

layanan mereka sehingga pada akhirnya melakukan pembelian terhadap produk-

produk serta layanan tersebut. 

Dalam dunia otomotif, kegiatan bisnis seperti service motor, penjualan dan 

pembelian sparepart sangat memerlukan sistem informasi untuk menunjang segala 

aktifitas pengolahan data dan informasi. Salah satu perusahaan yang 

mengembangkan usahanya pada pelayanan jasa perbaikan atau dan penjualan spare 

part adalah Adil Motor, Adil Motor adalah sebuah bengkel yang menjual suku 
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cadang, oli, serta melayani jasa service motor. Adil Motor merupakan bengkel yang 

berada di jln Ahmad Yani Dalam Pangkalpinang. Adil Motor menerapkan sistem 

penjualan secara manual dengan menunggu konsumen di bengkel dan transaksi 

dilakukan secara langsung ditempat juga dan menggunakan fasilitas Facebook. 

Dengan menggunakan fasilitas Facebook  sebagai sarana penjualan maka lingkup 

penjualan dan promosi pun masih kecil karena hanya orang-orang yang tergabung 

dengan Facebook Adil Motor saja. Oleh sebab itu, banyak spare part yang tidak 

terpublikasikan kepada masyarakat luas. Jadi untuk pengembangan bisnis penjualan 

spare part ini sulit berkembang karena kegiatan-kegiatan bisnis hanya 

mengandalkan konsumen terdekat. Solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah 

Adil Motor untuk mengembangkan bisnis penjualannya yaitu E-Commerce. 

E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual 

dan pembeli dengan menggunakan media internet. Keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunaka transaksi melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan 

pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dan 

juga sekaligus biaya-biaya operasional seperti kertas tinta untuk pencetakan 

katalog. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengembangkan aplikasi 

web e- commerce untuk mempermudah pengguna dalam transaksi kapan dan 

dimana sajaz. Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul “DESAIN SISTEM 

PENJUALAN SPARE PART MOTOR BERBASIS E-COMMERCE PADA 

ADIL MOTOR PANGKAL PINANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu dalam menyampaikan 

informasi Adil Motor pada konsumen ? 

2. Bagaimana membuat sebuah website e–commerce dengan menggunakan 

framework FAST pada Adil Motor ?  
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3. Bagaimana cara mengimplementasikan framework FAST menggunakan bahasa 

pemrograman web ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tetap terarah dan tidak 

keluar dari topik, maka masalah akan dibatasi sebagaimana berikut : 

1. E-commerce yang dibangun menggunakan implementasi framework FAST. 

2. E-commerce yang dibangun tidak membahas pembelian ke supplier. 

3. Tidak membahas tentang retur penjualan atau pengembalian barang. 

4. Pada sistem pemesanan dan penjualan ini, tidak membahas laporan keuangan 

per-priode apapun. 

5. Proses pembayaran hanya menyediakan media transfer. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah ditentukan maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Memberikan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan informasi 

maupun dalam membeli produk yang dijual oleh Adil Motor. 

2. Membantu Adil Motor dalam mempromosikan dan menjual produk kepada 

konsumen. 

3. Memberikan kemudahan dalam pengolahan data transkasi serta pembuatan 

laporan. 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

1. Memperoleh informasi mengenai penjualan spare part motor sehingga 

memudahkan pelanggan untuk memilh barang yang diperlukan. 

2. Mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. 

3. Memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistemmatika penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi dari 

keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori umum yang menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori yang berupa definisi atau model serta tools 

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metodelogi penelitian yang 

terdiri dari model, metode penelitian dan tools yang 

digunakan pada pengembangan system. 

BAB IV  PEMBAHASAN  

Baba ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang berisi 

tentang gambaran umum objek penelitian disertai dengan 

struktur organisasi, tugas, dan wewenang. Pada bab ini juga 

membahas tentang langkah-langkah pengembangan system 

informasi. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran 

yang dapat memberikan pengembangan selanjutnya. 

 


