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ABSTRAK 

 

Pemanfaatan komputer sebagai alat kerja bantu manusia sekarang ini 
mengalami perkembangan positif yang sangat besar. Hal ini dapat dikarenakan 
oleh faktor pendorong dan faktor keunggulan dari komputer itu sendiri. Faktor 
pendorong dapat berupa kemajuan teknologi di bidang informasi, serta 
kebutuhan dan tuntutan manusia yang menginginkan semua pekerjaan dan 
kebutuhannya dapat dilaksanakan dengan aman, cepat, dan akurat. Sedangkan, 
komputer memiliki keunggulan tersebut.  

PT. CBU World yang dalam pengelolaan datanya masih belum 
sepenuhnya terkomputerisasi, sehinggga menimbulkan kesulitan bagi para 
pegawainya dalam hal pencatatan, pembacaan, update, dan pencarian data yang 
disebabkan karena banyaknya jumlah data pegawai yang ada, berupaya untuk 
merubah pendataan pegawai secara manual tersebut ke suatu sistem informasi 
baru berbasis komputer dengan menggunakan PHP sebagai databasenya. Sistem 
informasi baru tersebut tidak hanya mencangkup data penjualan dan pembelian 
saja, melainkan ada menu tambahan mengenai servis kendaraan dan data 
gudang.  

Upaya kami dan PT. CBU World tersebut diharapkan dapat membantu 
dalam mengatasi masalah yang ditemukan selama Tugas Akhir ini serta dapat 
meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya komputer yang ada. 
 

Keyword : Komputerisasi, Sistem Informasi, Data Penjualan-Pembelian, servis 
kendaraan dan data gudang,  PT. CBU World. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, organisasi atau perusahaan dapat 

menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan 

berdasarkan informasi tersebut. Sekarang informasi dapat diperoleh dengan lebih 

mudah dan cepat berkat adanya teknologi informasi. Salah satu pemanfaatan 

teknologi informasi yang diharapkan adalah aplikasi inventori gudang.  

Bengkel Mobil PT. CBU World adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang penjualan barang dan memperbaiki mobil yang dibutuhkan pelanggan. 

Saat ini persaingan bisnis bengkel mobil bukan hanya dipengaruhi oleh faktor 

harga, melainkan juga mengarah pada persaingan dalam memberi pelayanan yang 

terbaik pada setiap pelanggan.  

Berdasarkan tinjauan maka diambil beberapa contoh sistem yang ada pada 

bengkel-bengkel yang lainnya. Pada Bengkel Mobil Maman Jaya, aplikasi pada 

bengkel mobil ini didasarkan pada kebutuhan pengelolaan informasi yang tepat 

dan akurat dalam pengelolaan status barang yang berada di gudang. Metodelogi 

yang digunakan adalah metode waterfall, model ini menggambarkan 

pembangunan perangkat lunak seperti aliran air terjun, mulai analysis requirement 

sebagai awal proses sampai dengan coding atau testing di akhir proses, dan 

dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman web, yakni PHP dan 

MySQL untuk penyimpanan datanya. Hasil dari aplikasi yang dibuat yaitu sistem 
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dapat menampilkan status barang dan memberikan laporan terbaru yang 

diperlukan manager bengkel mobil. (Saputra, Falahah, B.Siswanto, 2012) 

Sementara, Sistem Informasi akuntansi dan persediaan barang di tempat 

lain, pembuatan dimulai dari analisis dan pengamatan terhadap sistem perusahaan. 

Kemudian dari data yang ada dilakukan perancangan sistem informasi akuntansi 

yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sistem informasi yang dibangun 

merupakan integrasi dari modul penjualan, modul pembelian, dan akuntansi 

(pencatatan).  Analisis dan perancangan sistem ini menggunakan metodelogi The 

Classic Life Cycle. Sedangkan untuk implementasinya menggunakan development 

tools Visual Basic 6.0 dan tambahan tools lain SQL server 2000. (Massudhyana, 

2010) 

Pengolahan data servis pada bengkel Agung Perkasa Motor, masih 

menggunakan sistem dalam bentuk Microsoft Excel. Microsoft Excel ini hanya 

digunakan untuk pelaporan data servis saja, sehingga pada sistem yang berjalan 

kini masih terdapat banyak kekurangan antara lain penginputan data servis dan 

suku cadang ke dalam faktur servis yang dilakukan secara manual. Hal ini 

mengakibatkan kurang efektifnya proses pengolahan data servis kendaraan. Maka 

akan dibuat suatu sistem informasi pengelolaan data servis kendaraan. 

(firmansyah, 2005) 

Sistem yang berjalan pada Bengkel Mobil PT. CBU World saat ini, 

khususnya pada sistem penjualan, pembelian dan pergudangan belum sepenuhnya 

terkomputerisasi, adapun prosedur yang dilakukan pada bagian kepegawaian yaitu 

melakukan pendataan secara manual, dan si arsipkan menggunakan Microsoft 

Office Access 2007. Tetapi laporan yang dihasilkan dengan menggunakan 
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aplikasi pengolah data tersebut kurang memenuhi kebutuhan yang ada di Bengkel 

Mobil PT. CBU World. 

Pada proses mengetahui jumlah stok barang kadang akan mengalami 

kesulitan jika harus melakukan pengecekan secara manual menggunakan berkas 

fisik. Apabila dilihat dari sisi efisiensi kerja, tentu saja hal ini membuat 

operasional terkesan kurang handal dan memiliki banyak resiko, karena berkas-

berkas ini mudah rusak dan jika rusak tidak terdapat data cadangan.  

Oleh karena itu, solusi yang bisa kami tawarkan dari permasalahan diatas 

adalah dengan membuat suatu Sistem Informasi Inventori Bengkel berbasis 

komputer yang dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem 

pengolahan data sebelumnya. Dimana dengan sistem informasi yang baru ini 

diharapkan proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat, meskipun 

jumlah data yang dimasukkan relatif banyak dan laporan dapat dicapai 

semaksimal mungkin sehingga meminimalisasi kesalahan dalam pengolahan data. 

Dengan sendirinya efiensi waktu dalam pengerjaan dan penyelesaian suatu 

laporan akan lebih baik. 

Dari uraian diatas, masalah yang timbul adalah petugas gudang kesulitan 

jika harus melakukan pengecekan secara manual. Sebagai penyelesaian masalah 

itu maka saya mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada 

Bengkel PT. CBU World dengan menjadikan permasalahan tersebut sebagai 

bahan penulisan laporan Tugas Akhir dengan judul ” SISTEM INFORMASI 

INVENTORI BENGKEL DI PT. CBU WORLD DENGAN MENGGUNAKAN 

PHP” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang berhubungan dengan 

pendataan penjualan dan pembelian, servis kendaraan, serta stok 

pergudangan yang efektif dan efisien ? 

2. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang dapat membantu dan 

mempercepat pembuatan laporan untuk PT. CBU World secara akurat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini, batasan masalah dari pembuatan sistem informasi 

perbengkelan ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembuatan aplikasi ini tidak membahas dan menanggulangi 

masalah yang berkaitan dengan konfigurasi jaringan.  

2. Dalam penelitian ini tidak menangani pengembalian barang, baik pada 

transaksi penjualan maupun pembelian. 

3. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang order pembelian maupun 

order penjualan. 

4. Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sistem informasi 

bengkel  ini adalah PHP dan MySql sebagai databasenya. 

5. Dalam aplikasi ini tidak membahas masalah hutang piutang baik pada 

order penjualan maupun pembelian. 

6. Pada aplikasi ini, penjualan dan jasa servis pembayaran hanya dilakukan 

secara cash atau tunai. 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari proyek akhir ini adalah :  

1. Membangun aplikasi inventori gudang bengkel mobil.  

2. Membuat Aplikasi yang dapat membuat laporan barang masuk yang 

dibutuhkan manager bengkel mobil.  

3. Membuat Aplikasi yang dapat membuat laporan barang keluar yang 

dibutuhkan manager bengkel mobil.  

4. Membuat Aplikasi yang dapat membuat laporan status barang untuk 

membantu manager bengkel mobil.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Tugas Akhir di Bengkel Mobil 

CBU World Surabaya Bagian Inventori yang dibuat sebagi sebuah Sistem 

Informasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa  

a Mendapatkan pengalaman dalam pembuatan sistem informasi 

inventori bengkel serta melatihnya untuk dapat berfikir secara utuh 

dan menyeluruh mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan 

untuk membuat sebuah sistem aplikasi. 

b Memperoleh pemahaman yang komprehensif akan dunia kerja 

melalui learning by doing. 

c Mendapatkan pengalaman dalam suatu lingkungan kerja dan 

mendapat peluang untuk berlatih menangani permasalahan dalam 

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



6 

 

suatu instansi serta melaksanakan studi perbandingan antara teori 

yang didapat selama kuliah dengan penerapan di suatu instansi. 

d Untuk menambah kepercayaan diri dan keberanian serta tanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas yang dipercaya oleh instansi 

kepada mahasiswa. 

 

2. Bagi Pengguna 

a Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah proses 

pencatatan dan rekapitulasi data maupun laporan yang diinginkan. 

b Pengolahan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara baik dan 

cepat. Sehingga, dapat membantu pengguna dalam mengambil 

kebijakan secara cepat dan tepat,. 

c Dapat tukar-menukar informasi dalam  upaya meningkatkan sarana 

dan prasarana yang sudah ada. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu proses 

pengerjaan proyek. Berikut ini adalah beberapa metode yang akan dilakukan 

untuk merealisasikan proyek pembuatan ”Sistem Informasi Inventori Bengkel di 

PT CBU World dengan menggunakan PHP” sebagai berikut :  

1. Metode Lapangan (Field Research) 

Metode ini dilakukan penulis secara langsung untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan data penjualan, pembelian, 
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servis, dan stok gudang pada Bengkel PT. CBU World. Data-data tersebut 

penulis kumpulkan dengan cara : 

a. Observasi (Pengamatan Langsung) 

  Metode dengan melakukan pengamatan langsung ke Bagian 

Inventori pada Bengkel PT. CBU World, tujuan observasi ini di 

lakukan agar mendapatkan data-data dan informasi yang lebih 

lengkap dan akurat. 

b. Interview (Wawancara) 

  Metode dengan melakukan wawancara kepada pihak yang 

berkompeten di Bengkel PT. CBU World. Untuk mendapatkan 

penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya kurang jelas, 

dan untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh/dikumpukan 

benar-benar akurat.  

 

2. Metode Studi Pustaka (Study Research) 

Pada metode ini di lakukan dengan cara mengumpulkan, 

mempelajari, dan mengutip file, dokumen atau arsip, serta bacaan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Akhir yang dilaksanakan di PT. CBU 

World. Yang dikumpulkan, dipelajari dan dikutip dapat berupa teori 

ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan ataupun buku diktat 

yang dipergunakan selama kuliah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

landasan teori yang kuat melalui buku-buku atau literatur yang tersedia di 

perpustakaan, baik berupa bahan-bahan kuliah dan brosur yang 

berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. 
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1.7 Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari 

permasalahan disebutkan pada perumusan masalah, batasan masalah 

menjelaskan tentang batasan-batasan dari sistem, tujuan dan manfaat dari 

penelitian, serta metodologi dan sistematika penulisannya. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori singkat yang berhubungan dengan 

Tugas Akhir yang meliputi konsep dasar sistem informasi, siklus hidup 

sistem, bahasa pemrograman yang dipakai, serta profil 

institusi/perusahaan. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 

digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 

lain: Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD). 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi tentang sistem informasi yang sudah jadi dengan 

menggunakan sistem flow yang terkomputerisasi, meliputi Context 

Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 

Conceptual Database dan disertai dengan desain input atau output serta 
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implementasi – implementasinya. Serta menjelaskan tentang pelaksanaan 

uji coba dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari aplikasi yang dibuat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 

sistem yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 

digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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