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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat pada saat ini

menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam menunjang

jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang di inginkan oleh perusahaan.

Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang

efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan

saja dan dimana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar pada

perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat

melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, memesan dan

membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan

biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi sehingga dari tempat

duduk mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat.

Perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak munculnya teknologi

internet sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian

dan penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah,

perguruan tinggi, dan lembaga atau organisasi lainnya telah banyak memanfaatkan

aplikasi web dalam kegiatan penjualan, promosi, belajar dan kegiatan lainnya dimana

dibutuhkan pengiriman, penyebaran dan penerimaan informasi sehingga memberikan

kemudahan bagi pengguna (user) yang membutuhkan.
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Dealer Pebri Motor adalah salah satu perusahaan perseorangan yang bergerak

dalam bidang jual beli sepeda motor bekas dengan berbagai macam tipe di kota

Pangkalpinang, dalam mengembangkan penjualan maupun promosi saat ini dealer pebri

motor masih menggunakan sistem penjualan dan promosi yang masih konvensional

(direct selling) dalam arti konsumen masih harus datang ke tempat penjualannya

langsung dan sistem promosi yang hanya dengan menyebarkan brosur, walaupun sudah

berjalan baik di kota Pangkalpinang tetapi ini tidak optimal untuk di zaman sekarang ini,

karena tidak semua kalangan dapat menerima informasi mengenai dealer pebri motor ini,

jelas ini sangat mempengaruhi penjualan produk dealer tesebut.

Dikarenakan sistem penjualan yang masih konvensional, dealer pebri motor

berkeinginan untuk mengembangkan sistem penjualan dan promosi yang lebih baik,

lebih menguntungkan, lebih efisien, dan efektif untuk wilayah Pangkalpinang, maka

penulis memberikan solusi dengan membuat sebuah sistem informasi penjualan dan

promosi yang berbasis web. Seperti yang telah diterangkan diatas yaitu dengan

memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menjual produk dan promosi, dengan

harapan dealer pebri motor lebih dikenal dan produknya lebih diminati oleh masyarakat

Pangkalpinang khususnya dan oleh para pengguna internet umumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk

mengambil judul “SISTEM INFORMASI JUAL MOTOR BEKAS ONLINE PADA

DEALER PEBRI MOTOR MENGGUNAKAN METODE FAST BERBASIS

WEBSITE”. Yang diharapkan dapat diperolehnya data secara tepat, cepat dan lebih

efisien terhadap waktu, tenaga dan biaya.


