
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan bisnis jual-beli mobil bekas semakin meningkat dari waktu 

ke waktu seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kenaikan perhitungan 

pajak untuk harga mobil baru yang sangat signifikan. Di sisi lain kehadiran mobil 

murah yang semakin gencar juga tidak banyak mempengaruhi bisnis penjualan 

mobil bekas karena masyarakat memiliki persepsi dan cenderung mempercayai 

jenis dan merk mobil yang ketahanannya sudah teruji. Seiring dengan jumlah 

pesaing yang semakin bertambah banyak, keterbatasan tempat showroom, 

alternatif pilihan yang terbatas pada sebuah showroom, kegiatan pemasaran masih 

mengandalkan lokasi yang strategis dan mitra kerja yang terbatas dengan 

tambahan biaya ekstra, promosi cenderung kurang efektif dan jangkauannya 

terbatas hanya pada lokasi tertentu, dan biaya operasional juga cenderung 

meningkat. Kenyataan ini membutuhkan perubahan ke arah proses digitisasi 

penjualan berbasis mobile. Dalam hal ini tidak lagi bergantung kepada lokasi fisik 

tertentu. Pihak manajemen memiliki kemudahan dalam mengembangkan pangsa 

pasar. 

Fungsi utama aplikasi mobile ini adalah untuk memperluas dan 

meningkatkan penjualan mobil bekas tanpa batasan waktu dan tempat. 

Masyarakat relatif lebih mudah dan menghemat waktu untuk mendapatkan 

berbagai informasi mengenai spesifikasi jenis dan merk mobil bekas secara 

mendetil dengan hanya melalukan penelusuran website. Kegiatan ekspansi usaha 

menjadi lebih fleksibel, menjangkau pasar sasaran lebih luas, media promosi lebih 

murah dan interaktif, optimalisasi dan transparansi biaya operasional, digitalisasi 

produk/jasa, memperlancar sistem pendistribusian, dan peluang membangun 

hubungan yang personal dengan konsumen. Digitisasi penjualan berbasis mobile 

merupakan hasil penerapan teknologi informasi antara produsen dan konsumen 

melalui internet. Sistem penjualan yang memberikan kemudahan transaksi 

komersial melintasi batas-batas budaya dan negara dengan biaya yang relatif lebih 
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efektif. Mempermudah membangun kemitraan bisnis dengan pola diferensiasi 

yang sesuai kebutuhan dengan spesifikasi produk atau jasa tertentu. 

CV. Reza Motor adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan mobil. Dari semenjak didirikannya pada tahun 2008, CV. Reza Motor 

kini telah memiliki 3 Cabang di Pekanbaru. CV. Reza Motor telah banyak 

menjual mobil dari berbagai tipe mobil dan harga. Item yang dijual CV. Reza 

Motor mencapai ratusan jenis, hal ini karena CV. Reza Motor menjual semua 

jenis mobil yang ada yaitu Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, KIA, 

Mitsubishi, BMW, Isuzu, Datsun, Chevrolet, Ferrari, Ford, Hyundai, Jeep, 

Lamborghini, Mazda, dan Mercedes-Benz. Pada tahun 2015, CV. Reza Motor 

memiliki 933 transaksi penjualan dan pada tahun 2016 memiliki peningkatan 

transaksi penjualan menjadi 1192 transaksi penjualan. Dari data tersebut dapat 

dilihat bahwa CV. Reza Motor memiliki transaksi penjualan yang banyak dan 

meningkat setiap tahunnya. Pengolahan data pada CV. Reza Motor baik penjualan 

maupun pembelian masih dikerjakan secara konvensional oleh admin CV. Reza 

Motor dengan dicatat kedalam buku-buku tanpa proses pengolahan menggunakan 

komputer. Setiap cabang CV. Reza Motor, pengolahan data penjualan mobilnya 

tidak sama. Pada CV. Reza Motor 1 dan CV. Reza Motor 2, pengolahan data 

penjualan mobilnya masih konvensional. Namun pada CV. Reza Motor 3, 

pengolahan data penjualan mobilnya sudah terkomputerisasi yaitu menggunakan 

Microsoft Excel. 

Proses bisnis yang berjalan pada CV. Reza Motor meliputi penjualan 

mobil dan pembelian mobil. Untuk penjualan mobil dimulai dari promosi via 

online atau media sosial. Ketika pelanggan berminat maka pelanggan 

menghubungi bagian marketing. Setelah menghubungi pihak CV. Reza Motor, 

pelanggan akan bertemu pihak CV. Reza Motor. Pihak CV. Reza Motor 

menetapkan harga mobil. Jika pelanggan setuju, maka pelanggan menentukan 

jenis pembayaran (cash atau credit). Jika pelanggan membayar dengan jenis 

pembayaran cash, pelanggan harus membayar down payment (DP) dan melunasi 

sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Jika pelanggan melakukan 

pembayaran credit, maka pihak CV. Reza Motor menghubungi pihak leasing 
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untuk dilakukan survei. Untuk pembelian mobil dimulai dari Marketing 

memeriksa kondisi mobil yang akan dibeli. Jika kondisi mobil memenuhi syarat 

dan telah melakukan kesepakatan harga, maka pihak CV. Reza Motor melakukan 

pembayaran. 

Fakta yang terjadi pada perusahaan CV. Reza Motor dalam aktivitas rutin 

adalah sering terjadinya keterlambatan penginputan data oleh admin yang mana 

mengakibatkan proses penjualan pada CV. Reza Motor menjadi berkurang. 

Kesalahan yang terjadi akan mengakibatkan lamanya dalam pengelolaan data dan 

laporan serta penjualan mobil. Dikarenakan dalam keterlambatan penginputan 

data mobil, maka pihak CV. Reza Motor akan kesulitan mendapatkan informasi 

apa saja jenis mobil yang ada pada showroom. Sistem yang belum 

terkomputerisasi mengakibatkan transaksi data yang lama. Pelanggan yang sudah 

sepakat melakukan transaksi pembelian mobil dengan marketing selanjutnya 

memasukkan data pelanggan dan data mobil. Data tersebut di cetak oleh 

marketing dan diberikan kepada admin untuk dikelola dalam bentuk arsip dalam 

media penyimpanan, data yang berbentuk arsip rentan terhadap resiko kerusakan 

bahkan hilang.  

Dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi yang dapat memberikan gambaran kepada CV. Reza Motor 

dalam proses pengolahan data pembelian dan penjualan menggunakan alat bantu 

komputer. Dengan adanya sistem informasi penjualan ini dapat mengatasi 

masalah ketepatan waktu pemberian laporan yang dibutuhkan pimpinan. Sistem 

informasi penjualan yang akan dikembangkan pada CV. Reza Motor ini dapat 

memudahkan dalam pencarian data mobil yang akan dibutuhkan dan dapat 

membantu pimpinan dalam memperoleh informasi mengenai data pelanggan yang 

paling sering melakukan transaksi dan data barang yang sering terjual. 

Metode spiral adalah metode pengembangan perangkat lunak yang 

evolusioner yang merangkai sifat literaktif dari prototype dengan cara kontrol dan 

aspek sistematis dari metode sekuensial linier. Metode ini berpotensi untuk 

pengembangan versi pertambahan perangkat lunak secara cepat. Didalam metode 

spiral perangkat lunak dikembangkan dalam suatu deretan pertambahan. Selama 
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awal iterasi rilis inkremental bisa merupakan sebuah model atau prototype kertas, 

selama iterasi berikutnya sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem rekayasa 

yang lebih lengkap (Erikson, 2011). 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi 

Transaksi Pada CV. Reza Motor Menggunakan Metode Spiral” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: “Bagaimana melakukan pengembangan sistem informasi 

transaksi menggunakan metode spiral pada CV. Reza Motor” 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar analisa tidak menyimpang dari permasalahan maka dibuat 

pembatasan ruang lingkup masalah. Batasan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan data 2 tahun yaitu tahun 2015 dan 2016. 

2. Data yang digunakan adalah data stok mobil, data penjualan dan data 

pembelian. 

3. Metode yang digunakan metode spiral untuk pengembangan sistem. 

4. Pengimplementasian menggunakan bahasa pemograman PHP (Hypertext 

Pre-Processor) dengan database MySQL. 

5. Sistem yang akan dibangun berbasis web. 

6. Metode analisa menggunukan Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). 

7. Tidak membahas mengenai keamanan sistem. 

8. Pengujian sistem akan menggunakan Blackbox Testing. 

 

1.4 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah merancang sebuah 

sistem informasi transaksi berbasis web pada CV. Reza Motor untuk membantu 

admin, marketing, dan pimpinan dalam mengelola data penjualan dan laporan 

penjualan. 
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1.5 Manfaat  

 Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah:  

1. Untuk mempermudah proses pengolahan data penjualan dan data 

pembelian pada CV. Reza Motor. 

2. Untuk mengetahui pola perkembangan statistik dalam runtutan time series 

sehingga membantu CV. Reza Motor dalam menentukan langkah untuk 

meningkatkan penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan 

laporan dapat lebih terstruktur dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori umum hingga teori-teori tentang 

topik yang dibahas untuk mendukung judul tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam penelitian mulai dari awal sampai selesai dan 

didapatkan hasil.  

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan hasil akhir atau output penelitian yang diteliti dan 

akan diselesaikan, dapat dijelaskan dalam bentuk gambar dengan disertai 

penjelasan atau keterangan yang lengkap. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari batasan 

implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, dan 

dilakukan pengujian terhadap hasil implementasi. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan 

tentang Sistem Informasi Transaksi pada CV. Reza Motor berbasis web 

dan saran dari penulisan laporan tugas akhir. 


