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ABSTRAK

Sekarang ini informasi sangat dibutuhkan, bahkan kemajuan suatu perusahaan
sangat bergantung pada suatu informasi. Maka dari itu Kecepatan dalam memberikan
suatu informasi yang akurat sangat penting untuk proses pengolahan atau
pengambilan suatu keputusan. Sistem Informasi Penjualan Kendaraan Bermotor
Bekas Secara Kredit Pada Mataram Sakti Motor Cabang Jenderal Sudirman
Semarang didasari oleh kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat sehingga akan
menghasilkan laporan yang baik.  Metode yang dipakai dalam perancangan ini
menggunakan metode normalisasi, hal ini diharapkan apabila rancangan ini
diterapkan adalah agar mudah dalam penyediaan laporan penjualan barang dalam hal
ini kendaraan bermotor, laporan persediaan kendaraan bermotor, untuk
meminimalkan redundancy data, inkonsistensi data, diisintegrasi data dan
meningkatkan keamanan data. Laporan tugas akhir ini menguraikan proses-proses
yang terjadi di dalam  tahapan perancangan sistem informasi tersebut. Desain sistem
informasi meliputi basis data konsumen, kendaraan, petugas, penjualan kendaraan
bermotor, dan laporan penjualan kendaraan bermotor.
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi informasi semakin cepat

dan merambah ke berbagai sektor

usaha baik itu bidang ekonomi, bisnis,

pendidikan, pertahanan, keamanan dan

kebudayaan. Dengan adanya

perkembangan teknologi informasi dan

ilmu pengetahuan tersebut maka

dibutuhkan sumber daya manusia yang

dituntut untuk dapat bekerja secara

efektif dan efisien. Untuk memenuhi

tuntutan tersebut, telah diciptakan

suatu alat bantu yaitu komputer yang

merupakan suatu perangkat elektronik

yang sangat dibutuhkan untuk proses

pengolahan data agar lebih efektif dan

efisien, guna memberikan informasi

yang berkualitas dan bernilai.



Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang

merupakan sebuah dealer penjualan

sepeda motor baik yang baru maupun

bekas. Dalam memenuhi target

penjualan sepeda motor, berbagai cara

ditempuh agar penjualan yang

diharapkan setiap bulannya dapat

memenuhi target, yang salah satunya

dengan melakukan promosi penjualan

kendaraan bermotor secara kredit,

bunga ringan dan uang muka yang

minimal.

Dalam pengelolaan penjualan

kendaraan bermotor tersebut masih

terjadi kendala-kendala antara lain

penjualan kendaraan bermotor tersebut

penawaran penjualan yang dilakukan

hanya berkisar pada kendaraan baru,

untuk kendaraan bekas tidak tertangani

secara maksimal, baik metode

penjualan, cara bayar dan angsurannya

masih mengadaptasi pada kendaraan

baru, sehingga untuk proses penjualan

kredit kendaraan bekas tidak

tertangani.

Dari permasalahan tersebut diatas

maka penulis ingin membantu dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi

pada Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang dalam

bidang penjualan kredit kendaraan

bermotor dengan mengambil judul

“Sistem Informasi Penjualan

Kendaraan Bermotor Bekas Secara

Kredit Pada Mataram Sakti Motor

Cabang Jenderal Sudirman

Semarang”
2. RUMUSAN MASALAH

“Bagaimana merancang sistem

informasi penjualan kredit kendaraan

bermotor bekas pada Mataram Sakti

Motor Cabang Jenderal Sudirman

Semarang secara cepat, tepat dan

efisien yang diharapkan dapat

membantu dalam proses operasional

perusahaan.

3. PEMBATASAN MASALAH
a. Penjualan Kendaraan Bermotor

Bekas antara lain sebagai berikut :

- Pendataan Kendaraan

Bermotor

- Penjualan Kendaraan

Bermotor

- Pendataan Konsumen

- Pembayaran Penjualan

Kendaraan Bermotor



b. Menggunakan Bahasa

Pemrograman Visual Basic

dengan database MySql untuk

pembuatan aplikasi sistem

informasi penjualan kendaraan

bermotor bekas.

4. TUJUAN TUGAS AKHIR
membuat sistem informasi

pejualan kredit kendaraan bermotor

bekas pada Mataram Sakti Motor

Cabang Jenderal Sudirman Semarang

secara cepat, tepat dan efisien yang

diharapkan dapat membantu dalam

proses operasional perusahaan dan

informasi yang dihasilkan akan

diberikan kepada semua pihak yang

membutuhkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

5. PEMBAHASAN
5.1 Comtext Diagram

5.2 DFD Level 0



5.3 ERD

5.4 Desain Tampilan Program

6. Kesimpulan
- Sistem Informasi Penjualan

Kendaraan Bermotor Bekas Pada

Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang

Jawa Tengah dalam

penerapannya diharapkan dapat

menyelesaikan permasalahan-



permasalahan dalam bidang

penjualan kendaraan dan

memantau segala kegiatan yang

berhubungan dengan keuangan,

sehingga dengan terpantaunya

data tersebut segala transaksi

yang berhubungan dengan

penjualan dapat menghasilkan

laporan-laporan yang diperlukan

sewaktu-waktu dengan cepat,

tepat dan efisien sebagai

pertanggungjawaban kepada

pimpinan.

- Sistem Informasi Penjualan

Kendaraan Bermotor Bekas Pada

Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang

Jawa Tengah ini dapat

memberikan kemudahan dan

keakuratan untuk mengetahui

data penjualan yang telah

diproses melalui transaksi

pemesanan itu sudah ada atau

belum ada.

7. Saran
- Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang

Jawa Tengah dapat menggunakan

program Visual Basic untuk

komputerisasi sistem penjualan

yang dirancang penulis untuk

menunjang kelancaran operasional

perusahaan.

- Untuk mengoperasikan

komputerisasi sistem pada

Mataram Sakti Motor Cabang

Jenderal Sudirman Semarang

Jawa Tengah perlu mengadakan

pelatihan khusus kepada bagian

yang bertugas di bidang yang

berhubungan dengan penjualan.
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