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ABSTRAK 

APLIKASI PENJUALAN MOBIL DI DIO MOBILINDO PRABUMULIH 

BERBASIS WEB 

Oleh: 

Reza Rezita 

09120301019 

Dio Mobilindo Prabumulih merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang penjualan jasa mobil dari berbagai jenis merek mobil baru maupun bekas. 

Semua kegiatan yang ada di Dio Mobilindo Prabumulih masih dilakukan secara 

manual sehingga sering terjadi kesalahan dan hambatan. Oleh karena itu, perlu 

diadakan aplikasi khusus yang terkomputerisasi guna mengatasi permasalahan 

tersebut. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membuat suatu aplikasi 

penjualan dan persediaan mobil yang dapat mempermudah dan membantu dalam 

pengolahan data yang ada di Dio Mobilindo Prabumulih. Aplikasi ini dilengkapi 

dengan kode mobil sehingga saat transaksi admin hanya menginput kode mobil 

dan aplikasi ini dilengkapi dengan home dimana aplikasi ini bisa dilihat untuk 

umum. Metodelogi yang digunakan dalam laporan ini adalah waterfall. Hasil yang 

didapat dalam penelitian ini adalah sebuah program Aplikasi Penjualan Mobil di 

Dio Mobilindo Prabumulih Berbasis Web. 
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ABSTRACT 

APLICATION CAR SALES IN DIO MOBILINDO PRABUMULIH  

WEB-BASED 

By: 

Reza Rezita 

09120301019 

 Dio Mobilindo Prabumulih is a company engaged in sale of car services 

from various kind of brand new an used. All activities in Dio Mobilindo 

Prabumulih still done manually so frequent errors and obstacles. Therefore, there 

should be a special computerized application in order to overcome these 

problems. The purpose of this application is to create an automobile sales and 

inventory applications that can facilitate and assist in the processing of existing 

data in Dio Mobilindo Prabumulih. The application comes with a car so that when 

the transaction code admin just enter the code and the car is equipped with a home 

application where this application can be seen to the public. Methodology used in 

this report is the waterfall. The results obtained in this study is a program in the 

Mobile Sales Application Web-Based Dio Mobilindo Prabumulih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang di berbagai bidang. 

Aktifitas yang dilakukan oleh semua bidang usaha semakin tidak terlepas dari 

pengaruh teknologi informasi serta untuk mendapatkan informasi secara cepat dan 

mudah, guna untuk perkembangan suatu perusahaan. Salah satu cara mendapatkan 

informasi secara cepat adalah dengan menggunakan teknologi internet. Dengan 

media internet pengusaha dapat mengembangkan usahanya. (Buzz, 2011) 

 

Menurut (Sugiono, 2013), internet adalah suatu jaringan komunikasi antara 

komputer yang besar, mencakup seluruh dunia dan berbasis pada sebuah protokol 

yang disebut TCP / IP. Selain itu, internet dapat disebut sebagai sumber daya 

informasi yang dapat digunakan oleh seluruh dunia dalam mencari informasi, 

Media internet ini harus didukung dengan web agar dapat diproses dengan baik. 

 

Menurut (Yuhefizar, 2008), web adalah suatu metode untuk menampilkan 

informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang 

interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen 

dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses dengan internet.  

 

Banyak perusahaan yang menggunakan media internet untuk 

mengembangkan usaha mereka dalam penyebaran informasi ataupun pendukung 

sistem yang diterapkan dalam usaha yang meraka jalani. Penggunaan sistem 

informasi yang banyak digunakan di media internet yaitu berupa penjualanan, 

dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka dalam hal memberikan 
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informasi terhadap benda yang dijual, sehingga mempermudah dan mempercepat 

aktifitas para pembeli dan penjual dalam pemberian informasi secara detail dan 

akurat. 

 

Dio Mobilindo ini adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan, 

yaitu menawarkan bermacam-macam jenis mobil baru dan bekas. Pelanggan dari 

Dio Mobilindo ini berasal dari berbagai kalangan. Saat ini, untuk melakukan 

pembelian, pelanggan dapat datang langsung ke Dio Mobilindo atau melalui 

telepon. Cara ini kurang efektif untuk pelanggan yang tinggalnya jauh dari lokasi 

pemesanan, karena dapat menyita banyak waktu dan menghabiskan biaya cukup 

besar yang akan dikeluarkan oleh pelanggan tersebut. Selain itu, bila pemesanan 

melalui telepon, informasi yang diperoleh pelanggan akan sangat terbatas, 

sehingga sering terjadi kesalahan. (Fahmi, 2015) 

 

Karena masalah-masalah yang timbul pada Dio Mobilindo tersebut, Maka 

Penulis menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “Aplikasi Penjualan Mobil di 

Dio Mobilindo Prabumulih Berbasis Web” 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

a. Membuat sistem informasi yang dapat memudahkan karyawan menyalurkan 

informasi seperti profil perusahaan, data mobil serta informasi detail mobil 

pada Dio Mobilindo 

b. Menerapkan dan memanfaatkan semua ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama di bangku kuliah.  
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1.2.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah:  

a. Membantu Dio Mobilindo dalam pembuatan sistem informasi penjualan.  

b. Terciptanya efektifitas kerja dan efesiensi waktu dalam hal pelayanan 

terhadap masyarakat secara maksimal sehingga memudahkan pekerjaan.  

c. Sebagai sarana untuk menambah wawasan berpikir dan mengembangkan 

daya kreativitas dalam menerapkan ilmu komputer khususnya pemrograman 

PHP dan MySQL.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan tugas akhir ini, dibuat batasan masalah 

agar dapat lebih terarah, batasan masalah tersebut meliputi: 

a. Data-data umum sebagai informasi mengenai profil Dio Mobilindo.  

b. Data-data penjualanan untuk informasi beragam jenis mobil yang 

ditawarkan kepada pelanggan.  

c. Data yang di kelola hanya berupa data mobil, data transaksi serta faktur 

penjualanan 

d. Sistem dapat melakukan cetak perperiode untuk memudahkan admin dalam 

mencari data. 

e. Data penjualanan mobil diambil dari bulan Januari s/d Desember 2014.  

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, yaitu: 



4 
 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada bagian terkait yang 

mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang 

diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir. Dalam wawancara ini data yang 

didapat yaitu analisa sistem yang sedang berjalan. 

b. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan data-data, baik berupa arsip maupun file yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir ini, yang 

digunakan di Dio Mobilindo Prabumulih sebagai referensi dari sistem 

informasi yang dibuat. 

c. Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan data dengan cara melalui beberapa buku, jurnal 

yang erat kaitannya dengan objek permasalahan untuk menjadi referensi dan 

acuan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

 

1.4.2 Metode Pengembngan Sistem 

Menurut (Kadir, 2004), metode waterfall merupakan metode yang sering 

digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall 

adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. 

Jadi jika langkah ke-1 belum dikerjakan, maka langkah 2 tidak dapat dikerjakan. 

Jika langkah ke-2 belum dikerjakan maka langkah ke-3 juga tidak dapat 

dikerjakan, begitu seterusnya. Secara otomatis langkah ke-3 akan bisa dilakukan 

jika langkah ke-1 dan ke-2 sudah dilakukan. 
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Gambar 1.1 Metode Pengembangan Sistem (Waterfall) 

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian dan Penerapan serta 

Pemeliharaan. (Kadir, 2004) 

Tahapan-tahapan metode waterfall meliputi: 

 

1. Analisa Kebutuhan 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi 

literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user, 

sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas 

yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user 

requirment atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 
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user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem 

analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. 

 

2. Desain Sistem 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat 

pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram), diagram 

hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan bahasan data. 

 

3. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer 

yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang 

merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian 

penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah 

pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat 

tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 

 

4. Pengujian Program 

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifannya, sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem yang 

kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi 

lebih baik dan sempurna. 
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5. Penerapan Program dan Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau 

sistem operasi baru), atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan 

fungsional. 
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