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ABSTRAK 

Seseorang membutuhkan pertimbangan khusus dalam memiliki sepeda 
motor sebagai alat transportasinya. Hal yang diperhatikan adalah mengenai 
beberapa faktor. Biaya, kecepatan, keindahan (warna), tahun, harga menjadi 
pertimbangan sebelum seseorang membeli sebuah sepeda motor. Terkadang pula 
merk apapun tidak menjadi masalah asalkan sesuai dengan kriteria mereka. Disisi 
lain pula, terdapat sekelompok orang yang memperhatikan kriteria-kriteria 
tersebut tetapi juga menyoroti dalam satu merk sepeda motor saja. Dengan begitu 
sepeda motor yang didapat sesuai dengan keinginan. 

Mencari sepeda motor sesuai dengan kriteria adalah pekerjaan yang sulit 
dan membutuhkan waktu lama. Demi mendapatkan sepeda motor yang benar-
benar sesuai harapan, seseorang akan rela menelusuri setiap toko. Ini memakan 
waktu dan boros biaya. Bahkan bisa saja kriteria yang dimaksud gagal ditemukan. 
Hal ini dapat berarti merupakan tindakan yang sia-sia. 

Sebuah sistem informasi terkomputerisasi dapat menjadi media 
penelusuran informasi sepeda motor. Cukup dengan mengakses sistem ini maka 
sepeda motor yang dimaksud bisa ditemukan sesuai kriterianya. “Sistem 
Informasi Katalog Sepeda Motor Berbasis Web” ini menjadi solusi dalam 
menjawab kebutuhan seseorang mengenai sepeda motor yang diinginkan. Semua 
kegiatan penentuan kriteria dan pencarian informasi dapat dilakukan dalam sistem 
tersebut. Mendapatkan informasi tidak perlu lagi mendatangi lokasi. 

 
 

Keyword : Katalog Online, Sistem Informasi,  Merk, Sepeda Motor  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di era modern saat ini, aktifitas mobilitas dalam masyarakat menjadi lebih 

tinggi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Keadaan ini menuntut setiap 

lapisan masyarakat memiliki alat transportasi dalam mendukung aktifitas yang 

dilakukan. Banyak yang memilih menggunakan mobil, bahkan untuk sepeda 

motor jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sepeda motor merupakan alat 

transportasi yang paling dominan saat ini khususnya masyarakat Indonesia. 

Sejumlah informasi mengenai alat transportasi yang akan dicari merupakan modal 

utama untuk mendapatkan alat transportasi tersebut. Sebelum seseorang mulai 

memutuskan untuk mendapatkan alat transportasi yang diinginkan biasanya 

dimulai dengan melakukan beberapa pertimbangan. Sesuai dengan informasi yang 

didapatkan maka dapat ditentukan pula jenis sepeda motor yang diinginkan serta 

dapat diketahui pula status dan spesifikasi kendaraan tersebut. 

Mencari sepeda motor yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, 

adalah merupakan pekerjaan yang cukup sulit dan merepotkan dan membutuhkan 

waktu lama, demi mendapatkan sepeda motor yang benar-benar sesuai dengan 

harapan seseorang akan rela menelusuri setiap toko, sebenarnya tindakan 

demikian dapat memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Resiko yang 

umumnya terjadi adalah bisa saja kriteria yang dimaksud gagal ditemukan, hal ini 

dapat berarti merupakan tindakan yang sia-sia. Beberapa hal di atas dapat diatasi 
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jika menerapkan sebuah pencarian yang lebih sistematis. Suatu aktifitas seseorang 

dalam mencari informasi mengenai sepeda motor dapat diperoleh dengan 

penggunaan komputer dalam menangani informasi. Sejumlah informasi mengenai 

sepeda motor akan tersedia dalam sistem informasi yang mana siap diolah oleh 

pengguna. Untuk kemudian dapat menampilkan sepeda motor yang dimaksud.  

Sebuah sistem informasi terkomputerisasi dapat menjadi media 

penelusuran informasi sepeda motor. Cukup dengan mengakses sistem ini maka 

sepeda motor yang dimaksud bisa ditemukan sesuai kriterianya. “Sistem 

Informasi Katalog Sepeda Motor Semua Merk Berbasis Web”  diharapkan 

menjadi solusi dalam menjawab kebutuhan seseorang mengenai sepeda motor 

yang diinginkan. Semua kegiatan penentuan kriteria dan pencarian informasi 

dapat dilakukan dalam sistem tersebut. Mendapatkan informasi tidak perlu lagi 

mendatangi lokasi. Dengan demikian masalah tersebut cocok diangkat dengan 

judul “Sistem Informasi Katalog Sepeda Motor Semua Merk Berbasis Web”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada latar belakang di atas, maka dapat di ambil permasalahan yaitu :  

a. Bagaimana merancang dan membangun sistem untuk mengolah pencarian 

informasi sepeda motor. 

b. Bagaimana cara menerapkan katalog sepeda motor dalam bentuk sistem 

informasi. 

c. Apa sajakah informasi yang didapatkan pengguna dalam mengakses 

katalog sepeda motor. 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang akan 

dibuat nantinya akan dibatasi pada :  

a. Informasi mengenai semua merk sepeda motor yang populer di Indonesia.  

b. Pencarian berdasarkan kecocokan kriteria sepeda motor. 

c. Kriteria yang jadi acuan merupakan kriteria yang sering diutamakan 

seseorang dalam melakukan pertimbangan . 

d. Informasi berupa spesifikasi dan harga dari suatu merk sepeda motor. 

e. Spesifikasi sepeda motor meliputi mesin, harga, transmisi, dimensi, 

kapasitas  dan rangka. 

f. Spesifikasi sepeda motor menjadi dasar informasi. 

g. Hanya seorang admin yang dapat mengelola katalog. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan  penulisan skripsi ini adalah implementasi pencarian informasi 

sepeda motor semua merk dengan media katalog berbasis web.  

Manfaatnya adalah dapat membantu seseorang dalam menemukan 

informasi mengenai kendaraan bermotor yang mana sesuai dengan kriteria 

seseorang tersebut . 

 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

 
 

 Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir 

ini antara lain: 

a. Studi Literatur 

Mendaptkan beberapa informasi dan dasar teori baik dari buku, internet, 

maupun sumber-sumber yang lainnya yang terkait dengan judul penelitian 

ini.  

b. Pengumpulan dan Analisa Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, identifikasi dan 

klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut, 

dilakukan analisa data yaitu melakukan uji coba penetration testing 

c. Rancang – Bangun Sistem 

Pada tahap ini dilakukan penerapan konsep pencarian informasi dan 

pendataan mengenai semua merk sepeda motor serta mendefinisikan 

susuna dari system yang dibuat. 

d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

e. Dokumentasi  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 

sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan  
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 Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi tujuh bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 

mendukung penelitian ini. 

BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 

diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem 

yang telah dibuat, yang meliputi penerpan alur dan apa saja 

yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 

BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI  

Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi 

dan evaluasinya. 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan mengenai 

rumusan masalah yang ditangani dan pemberian saran. 
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