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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan waktu dan pesatnya kemajuan 

teknologi yang berlangsung sangat cepat, peranan komputer saat ini hampir 

tidak bisa di pisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena pada umumnya 

seluruh pekerjaan menggunakan komputer. Adapun alasannya karena 

komputer lebih cepat mengerjakan suatu pekerjaan dari pada pekerjaan yang 

di lakukan secara manual. 

Teknologi komputer saat ini di kenal dengan istilah teknologi 

informasi. Berkembangnya sangat pesat membuat komputer sangat di 

butuhkan dan dapat memberikan peranan yang cukup besar dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya Teknologi komputer 

memungkinkan pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat 

(Kurniawati Krisnandari, 2003). 

Proses perhitungan kredit masih menggunakan alat bantu kalkulator, 

pencatatan data pembelian kredit dilakukan dengan tulis tangan, dan proses 

pembayaran angsuran dengan kartu angsuran yang dibawa pembeli 

kemudian di validasi dengan dokumen data pembelian kredit yang sesuai 

data pembeli. 

Sistem informasi kredit mempunyai data yang banyak serta dalam 

pengolahan data harus cepat dan akurat supaya tidak salah dalam 

pengolahan data. Pekerjaan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

apabila di kerjakan secara manual terlebih apabila sewaktu-waktu data 

tersebut di cari akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

pencariannya apabila di kerjakan secara manual. Untuk itu dibuat sistem 

informasi yang berbasis komputer untuk pengolahan data yang cepat dan 

akurat untuk digunakan sebagai sistem informasi secara detail. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Pentingnya penggunaan komputer untuk membantu dan 

memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam pengolahan data supaya 

menghasilkan informasi yang akurat dan prosesnya cepat untuk digunakan 

sebagai sistem informasi secara detail, maka perlu dibuat suatu perancangan 

sistem informasi berbasis komputer yang programnya dibuat menggunakan 

Visual Basic, Database dibuat menggunakan Microsoft Access, dan Laporan 

dibuat menggunakan Crystal Reports. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dengan adanya keterbatasan dan agar proses penelitian dapat lebih 

terarah maka dibuat batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

a. Perancangan programnya dibuat menggunakan Visual Basic, Database 

dibuat menggunakan Microsoft Access, dan Laporan dibuat 

menggunakan Crystal Reports. 

b. Perancangan program yang dihasilkan meliputi pengolahan data kredit 

untuk pembayaran angsuran kredit dan laporannya sebagai informasi. 

c. Perancangan program yang dibuat nantinya dijalankan secara offline. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem aplikasi 

pengambilan keputusan untuk memilih kredit motor dalam proses 

pengolahan data. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah dengan 

adanya hasil perancangan sistem informasi memungkinkan dapat mengolah 

data dengan baik dan dapat menghasilkan informasi secara detail, lebih 

akurat proses perhitungannya dan lebih cepat untuk mendapatkan suatu 

informasi, serta pencarian data lebih mudah dan cepat. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Agar dalam penulisan laporan nanti dapat memberikan gambaran 

yang jelas, maka sebelumnya akan di buat sistematika penulisan yang 

meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang di pakai dalam 

penulisan laporan yang di bahas yang di peroleh dari berbagai 

sumber. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yakni langkah-langkah pemecahan masalah. 

BAB IV : PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang pengolahan data perancangan 

database, perancangan program, dan perancangan laporan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


