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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suzuki Panorama merupakan sebuah Dealer resmi Suzuki yang bergerak pada bidang 

penjualan sepeda motor Suzuki dan jasa service. Di era sekarang ini, sepeda motor 

merupakan sebuah alat yang populer untuk menunjang aktifitas sehari – hari (Wiwid 

A.W, 2012). Maka dari itu Suzuki Panorama memilih untuk membuka dealer khusus 

untuk sepeda motor. Banyaknya kegiatan transaksi penjualan sepeda motor dan  transaksi 

service yang terjadi saat ini, kemungkinan permasalahan- permasalahan yang muncul 

juga semakin bertambah. Banyaknya stok barang dan banyaknya transaksi yang terjadi 

akan menbuat data yang dimiliki cukup banyak dan arsip-arsip juga menumpuk.  

Aktifitas data seperti transaksi penjualan motor, pencatatan transaksi service motor, 

transaksi pembelian sparepart yang terjadi dan lain-lain akan terjadi banyak kesalahan 

jika di tulis dalam metode pembukuan. Pengelolaan transaksi secara manual seperti 

menulis transaksi satu persatu, megakibatkan proses transaksi tidak berjalan secara cepat 

dan efektif , sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam proses transaksi. Semisal 

kesalahan human error, hal ini sangat besar terjadi jika penulisan transaksi yang terjadi 

ditulis satu persatu dalam proses transaksinya, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dalam pelayanan. Selain itu Susuki Panorama menggunakan Microsoft office 

exel  untuk penyimpanan data-data nasabah. Sehingga hal itu di kawatirkan akan 

kehilangan data, kesengajaan kekeliruan dalam pendataan akibat ulah orang yang tidak 
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bertanggung jawab, karena hak akses bisa dilakukan siapa saja. Maka dari itu hal tersebut 

dirasa kurang aman dalam database untuk pelayanan konsumen 

Seperti halnya transaksi-transaksi yang terjadi dalam setiap perusahaan, baik 

perusahaan milik pemerintah maupun swasta relatif banyak jumlahnya sehingga 

diperlukan database yang dapat menyimpan dan mengolah data tersebut secara efisien, 

cepat dan dapat digunakan kapan saja bila diperlukan (Gustianingsih, 2010). Ketepatan 

dan kecepatan pengelolaan data dari setiap transaksi yang terjadi pada Dealer juga perlu 

adanya. Karena Pendataan yang rinci mempengaruhi jumlah keuntungan (Miranthi, 

2011). Melihat permasalahan yang terjadi, maka dari itu perlu sebuah rancangan solusi 

untuk memudahkan atau meringankan permasalahan yang terjadi. Karena suatu unit 

konsumen, individu/perorangan atau rumah tangga/kelompok, akan mendapat kepuasam 

(satisfaction) atau guna (utility) karena mengkonsumsi sejumlah komoditi dalam periode 

tertentu. (teori referensi konsumen, moch sofjan jamil). Maka dari itu kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan transaksi sangat diutamakan. Selain itu produsen akan 

memperoleh kepuasan ketika mampu menawarkan suatu produk atau jasa yang di hargai 

oleh pasar(shelmi, how to start a bussines, 2011). Adapun alternatif yang bisa di lakukan 

untuk memudahkan pengelolaan transaksi-transaksi yang terjadi, yaitu  pembuatan 

aplikasi pengelolaan transaksi untuk menunjang pelayanan terhadap pembeli dan 

pemakai jasa service. Hal inilah yang akan penulis lakukan di Suzuki Panorama Ngawi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian pembuatan aplikasi pengelolaan transaksi kendaraan bermotor 

adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi pengelolaan transaksi kendaraan bermotor di 

Suzuki Panorama Ngawi menggunakan Framework CodeIgniter? 

2. Bagaimana membangun suatu aplikasi pengelolaan transaksi yang dapat 

membantu dalam proses transaksi? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Hanya menangani data transaksi pada Suzuki Panorama Ngawi 

2. Aplikasi dibangun dengan menggunakan framework Code Igniter dan MySQL 

sebagai database. 

3. Menggunakan local database server. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang suatu aplikasi pengelolaan transaksi. 

2. Membuat aplikasi pengelolaan transaksi kendaraan bermotor menggunakan 

Framework CodeIgniter. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari aplikasi pengelolaan transaksi adalah : 

1. Membantu pegawai dalam pengelolaan transaksi yang terjadi, dengan 

dibuatnya aplikasi bisa membantu proses pengelolaan transaksi agar lebih 

cepat, rapi, dan terstruktur. 

2. Meningkatkan pelayanan transaksi-transaksi yang terjadi terhadap pembeli 

dan pengguna jasa service bisa lebih baik.  

3. Berkembanganya sistem pengelolaan transaksi yang dipakai di dalam Suzuki 

Panorama Ngawi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Tugas akhir ini disusun dengan sistematika untuk memudahkan pemahaman yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan 

dan pembuatan sistem.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik.  
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap 

analisis, desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V  PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


