
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan internet pada zaman sekarang sudah mengalami kemajuan 

yang sangat pesat, dan menjadi suatu hal yang sangat berguna dan penting bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa didunia internet, informasi dapat 

disediakan untuk masyarakat seluruh dunia dan tidak dikenal waktu. Dan untuk 

menyampaikan informasi tersebut di dunia internet dikenal suatu media untuk 

meletakkan informasi tersebut secara online yaitu web. Selain sebagai sarana 

penyaji informasi, web juga biasanya digunakan oleh perusahaan,masyarakat, dan 

juga dunia pendidikan sebagai media untuk melakukan berbagai aktifitas seperti 

e-commerce, e-learning, online transaction, dan lain sebagainya. 

Penggunaan  Teknologi Informasi (TI) di suatu perusahaan sudah banyak 

diterapkan di segala bidang. Menjadi keharusan data diolah secara 

terkomputerisasi. Hal itu  dikarenakan pengolahan data secara terkomputerisasi 

dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kinerja suatu perusahaan, hal ini 

terkait dengan kecepatan, keakuratan dan ketepatan data yang di hasilkan. Jika 

dibandingkan pengolahan data secara manual, pengolahan data secara 

terkomputerisasi memiliki kelebihan mendukung pengolahan data dalam skala 

besar. 

PT. Suka Fajar Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan dealer resmi 

Mitsubishi di kota pekanbaru. Perusahaan ini mempunyai tiga kegiatan yang di 

tangani di antaranya di bidang sales (penjualan mobil), service (pelayanan untuk 

perawatan dan perbaikan suku cadang kendaraan) dan spare part (penyediaan 

suku cadang kendaraan).  

Pelayanan perusahaan pada PT. Suka Fajar Pekanbaru terdapat 

permasalahan yang di antaranya adalah proses pengelolaan data penjualan belum 

maksimal. Sehingga pimpinan tidak dapat melihat data yang akurat dan tepat dari 

proses-proses transaksi yang sudah terjadi atau berlangsung pada saat ini. Dalam 

pengelolaan data pelanggan yang di lakukan customer service data belum 
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terintegrasi dengan bagian penjualan. Kemudian Pelanggan yang ingin cek 

ketersediaan spare part harus menghubungi customer service dan kemudian 

customer service menghubungi  ke bagian spare part dan bagian spare part  

melihat stok apakah masih ada atau tidak, jika masih ada, spare part di antarkan 

ke bagian service advistor. 

Melihat permasalahan diatas dibutuhkan sarana komunikasi efektif  antara 

Pimpinan perusahan, karyawan  dan Customer baik melalui diskusi, penyampaian 

informasi, umpan balik, pencarian spare part. Maka dari itu dibutuhkan suatu 

sistem informasi promosi dan pemasaran yang dapat mendukung kinerja tersebut 

secara real time dan lebih efektif. 

Penelitian mengenai sistem informasi promosi dan pemasaran telah 

dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Laksono, 2012 yang berjudul Sistem 

Informasi Penjualan Spare Part Motor berbasis web pada perusahaan Initial 

racing Yogyakarta yang dimana system informasi tersebut behasil melakukan 

pengelolaan pemesanan produk yang tersedia, kemudian system tersebut juga 

telah berhasil dalam melakukan pencarian produk dan melakukan penyimpanan 

history pembelian. Penelitian selanjutnya yang berjudul sistem informasi 

penjualan Spare Part mobil berbasis web pada Cv. dewa putra motor sistem yang 

dibangun juga telah berhasil dalam mempermudah pekerjaan dan mempermudah 

dalam melakukan proses promosi, system yang dibangun tersebut berbasis web 

sehingga system tersebut bermanfaat dan mudah digunakan untuk pihak instansi 

oleh Devi, 2014. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkatlah judul dalam penelitian 

ini yaitu sistem informasi promosi dan pemasaran spare part berbasis web di PT. 

Suka Fajar Pekanbaru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil sebuah 

rumusan masalah untuk tugas akhir ini adalah bagaimana cara mempromosikan 

dan memasarkan spare part berbasis web di PT. Suka Fajar Pekanbaru. 
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1.3 Batasan Masalah 

Melihat keterbatasan waktu untuk membuat tugas akhir ini, Penulis 

membatasi masalah yaitu : 

1. Perancangan yang dikembangkan menggunakan pendekatan Objek Oriented 

Analysis Desain (OOAD) dengan menggunakan tools UML yang meliputi 

usecase diagram, aktivity diagram, sequence diagram, class diagram. 

2. Layanan (value) yang diberikan pada sistem meliputi, katalog spare part. 

3. Aktor yang berperan dalam sistem ini meliputi admin dan costumer. 

4. Metode pengembangan sistem ini meliputi waterfall sampai tahap 

implementasi dan pengujian sistem. 

 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk membangun sistem informasi pada PT. Suka Fajar. 

2. Meningkatkan kinerja pegawai yang ada di PT. Suka Fajar sehinggaa lebih 

akurat dan efektif. 

3. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyimpanan data spare part. 

4. Untuk mempermudah pimpinan PT. Suka Fajar  mengetahui aktivitas 

operasional pada pemesanan spare part. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan solusi bagi perusahaan mengenai pengelolaan data 

penjualan spare part. 

2. Dapat memberikan kepuasan kepada  customer dalam proses pemesanan  

spare part. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian tugas akhir, maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 
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  BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah batasan 

masalah , tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-

teori yang mendukung dalam melakukan analisa dan 

perancangan sistem yang akan ditemui selama penelitian tugas 

akhir. 

 BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

tugas akhir ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan hasil analisa dan rancangan sistem baru yang di 

usulkan pada PT. Suka Fajar Pekanbaru. 

BAB V  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang dibangun serta hasil dari pengujian sitem 

yang telah dilakukan terhadap sistem informasi yang telah 

dibangun. 

 BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan tugas 

akhir. 


