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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dunia industri dapat dilihat dari semakin banyaknya industri 

kendaraan seperti motor dan mobil. Jumlah pertumbuhan kendaraan motor yang 

semakin pesat pula sebanding dengan  bertambahnya jumlah bengkel resmi (dealer 

resmi) maupun bengkel yang tidak resmi. Bengkel merupakan  tempat yang tidak 

sering dikunjungi, tetapi tempat yang paling dibutuhkan saat terjadi kerusakan pada 

kendaraan seperti mesin motor mati, lampu motor mati, pergantian aksesoris yang 

di butuhkan dan lain-lain. Jenis bengkel yang banyak di berbagai daerah yaitu 

bengkel motor. Dengan perkembangan zaman saat ini masyarakat sangat hobi 

memodifikasi motor ala thailand yang aksesorisnya masih jarang di indonesia, 

terkadang dalam membeli aksesoris tersebut harus memesannya terlebih dulu. 

Bengkel yang menjual barang-barang aksesoris thaliand masih jarang, sehingga 

orang masih kesulitan dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, masyarakat 

membutuhkan aplikasi yang mampu mengatasi kesulitan tersebut terutama dalam 

pembelian barang tersebut dengan via online jadi memudahkan masyarakat buat 

memilih barang yang diinginkan meskipun tidak pergi ke bengkel. 

Perkembangan teknologi informasi dalam berbagai bidang sangat semakin 

pesat seperti bidang pendidikan online, tiket online, penjualan online dapat menjadi 

sarana pembantu bagi penjual online aksesoris di bengkel. Perkembangan ini juga 

terjadi dalam jenis layanan  yang banyak terdapat pada dunia media sosial yang 

beredar banyak di pasaran yang banyak muncul, seperti Bukalapak, OLX, 

Tokopedia dan lain sebagainya. 

Bengkel Noval Speed Shop merupakan bergerak pada bidang penjualan 

dengan bisnis aksesoris motor menengah yang berlokasi di Jl.Bojong Kokosan, 

Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Bengkel Noval Speed shop ini hanya berjualan 

aksesoris atau sparepart khusus buatan dari Negara Thailand karena ada perbedaan 

dari aksesoris yang kita beli di bengkel resmi maupun di bengkel tidak resmi, 

aksesoris di bengkel khusus ini model-model yang sangat unik dan harganya lebih 
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mahal dari aksesoris originalnya. Aksesoris buatan Thailand ini lebih sering dipakai 

buat orang-orang yang senang untuk memodifaksi motor atau  orang yang mau 

ikutan contest  motor.  

Pada saat survei ke bengkel ini proses transaksi lain seperti pemesanan 

produk secara online masih belum tersedia karena belum mempunyai program 

khusus. Begitu pula dengan pengecekan jumlah stock barang dimana untuk 

mengetahui jumlah stock barang dilakukan dengan pengecekan satu persatu saat 

akan melakukan pemesanan.  

Selama ini proses kegiatan pemasaran dan informasi suatu produk pada 

bengkel Noval Speed shop masih dilakukan secara konvesional, yaitu 

menggunakan pemberitahuan dari mulut ke mulut yang menimbulkan ssuatu 

permasalahan yang sangat mendasar. Didalam hal kaitannya untuk memenuhi 

standar aturan kompleksitas dalam bidang bisnis aksesoris, selain itu pemilik 

bengkel Noval Speed shop ingin memudahkan bila ada calon pembeli dari luar kota 

bisa melihat dan memesan barang secara online tanpa harus datang ke tempat 

penjualan. Lain halnya yang terjadi pada pengolahan data, operator kasir masih 

menggunakan sistem yang lama sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap 

sistem yang selama ini sedang berjalan agar mampu mengelola data secara online  

yang saling terintegrasi. 

Berdasarkan latarbelakang sebelumnya maka penulis membuat sebuah 

aplikasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan bengkel Noval Speed shop dan 

perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, maka melakukan penelitian 

dengan judul  “Aplikasi Pemesanan dan Pengolahan Data Penjualan Aksesoris 

Motor Di bengkel “Noval Speed shop” Berbasis Website” . Demi sebuah 

pencapaian, untuk mempermudah proses pemasaran serta memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi 

pokok permasalahan antara lain sebegai berikut: 

1. Proses data penjualan, pengecekan jumlah stok barang, harga barang dan 

proses pembuatan laporan masih harus menggunakan buku catatan, 

sehingga menyulitkan mengelola bengkel “Noval Speed shop”. 

2. Proses pemesanan di bengkel “Noval Speed Shop” masih dinilai kurang 

efektif dikarenakan para calon pembeli harus selalu mengunjungi ke tempat 

bengkel. 

3. Belum adanya sarana pemasaran yang baik menyebabkan sulitnya 

mengakses informasi mengenai produk yang dijual di bengkel “Noval 

Speed Shop”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tjuan dari hasil penelitian adalah: 

1. Aplikasi ini dapat membantu dalam  pengolahan data secara online yang 

saling terintegritasi 

2. Aplikasi ini agar supaya mempermudah konsumen dalam pemesanan 

barang serta mengetahui barang-barang terbaru yang ditawarkan oleh 

pemilik bengkel “Noval Speed shop”. 

3. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemasaran barang yang lebih baik 

dari bengekel Noval “Speed Shop”. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dari penelitian adalah: 

1. Aplikasi ini hanya berfungsi melakukan proses pemesanan dan konfimasi 

pembanyaran dari pelanggan serta informasi pemesanan dari pemilik 

bengkel. 

2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada rekening pemilik 

bengkel dan pemgiriman barang menggunakan jasa JNE. 
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3. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan website yang berjenis E-

Commere 

4. Perancangam sistem menggunakan UML (Unifed Modeling Language) 

5. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan framework CodeIgneter 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Mamfaat yang akan diperoleh setelah dibangunnya aplikasi ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang 

selama ini terdapat di masa perkuliahan. 

2. Bagi Intansi 

Memudahkan bagi bengkel supaya pendataan rapih dan penjualan 

juga semakin menyebar luas. 

3. Bagi masyarakat 

a. Membantu konsumen yang ingin berbelanja secara online tanpa 

harus pergi ke bengkel 

b. Menciptakan media pemasaran dan informasi berbasis android 

pada bengkel Noval Speed shop yang membantu penyebaran 

inftomasi terhadap produk yang di tawarkan oleh bengkel 

tersebut guna untuk memperluas pemasarannya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

    Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada penelitian dan 

manfaat dari penelitian. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait dengan 

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, 

juga deskripsi waktu dan tempat penelitian 

 

4. BAB IV PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan dibuat 

dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem yang sedang 

berjalan dan yang diusulkan, perancangan 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari 

perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah 

aplikasi. 

 

6. BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis. 

 

 

 

 


