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1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia jumlah kendaraan roda empat atau mobil selalu mengalami

peningkatan merek dan jenis kendaraan baru, ini tentu menjadi salah satu faktor

penyebab berkembangnya dunia industri dalam bidang penjualan mobil dan

semakin maraknya persaingan dalam dunia industri sehingga dibutuhkannya

kehadiran teknologi informasi yang telah memberi nuansa baru disetiap aspek

kehidupan di masyarakat yang tentunya membawa kemudahan hampir pada

semua proses kegiatan yang dilakukan. Seperti yang terjadi sekarang ini,

khususnya di kalangan bisnis atau usaha, teknologi benar-benar sangat

diperhatikan untuk mengolah data dan kemudian diterapkan agar pekerjaan yang

dilakukan bisa lebih efektif. Namun tidak semua perusahaan atau usaha

mementingkan sisi teknologi, misalnya pada perusahaan showroom mobil Rais

Auto Perkasa (Uno dan Lamatenggo, 2011).

Showroom mobi Rais Auto Perkasa merupakan salah satu jenis perusahaan

dengan proses bisnis berbasis retail. Penjualan mobil yang dilakukan oleh

showroom mobil Rais Auto Perkasa ini mencakup satu provinsi, yaitu provinsi

lampung. Showroom mobil Rais Auto Perkasa berdiri sejak tahun 2006 berlokasi

di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 51B, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota

Bandar Lampung, Fasilitas yang disediakan oleh showroom mobil Rais Auto

Perkasa meliputi ruang pamer (Showroom) sebagai pusat penjualan. Showroom

mobil Rais Auto Perkasa selalu berusaha dan berupaya dalam mengembangkan

inovasi-inovasi terbaru dengan maksud tujuan ingin menjadikan konsumenya
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yang sepenuhnya loyal terhadap pembelian mobil. Dalam hal ini showroom

mobil Rais Auto Perkasa memanfaatkan Brand Community sebagai salah satu

tombak marketing nya.

Showroom mobil Rais Auto Perkasa, merupakan salah satu jenis proses

bisnis berbasis  retail. Menurut Zulpani sebagai pimpinan showroom mobil Rais

Auto Perkasa, segala kegiatan jual beli pada showroom mobil Rais Auto Perkasa

masih menggunakan cara konvensional, promosi penjualan  mobil masih

menggunakan fasilitas kertas seperti pengiklanan pada media cetak (koran),

permasalahan yang di hadapi setiap pengiklanan pada media cetak kurang

menarik minat konsumen serta adanya biaya di setiap pengiklanan produk.

Kegiatan lainnya yang ada pada showroom mobil Rais Auto Perkasa di setiap

transaksi pembelian, konsumen harus datang langsung ke showroom untuk

melihat mobil-mobil yang ditawarkan. Hal tersebut akan menjadi kendala bila

para pelanggan mempunyai aktifitas yang padat atau tidak memiliki waktu luang

untuk melihat mobil pada showroom mobil Rais Auto Perkasa.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti membuat

sebuah sistem aplikasi website yang tentunya sesuai dengan kebutuhan showroom

Rais Auto Perkasa dan perkembangan teknologi saat ini, demi tercapainya

penjualan mobil secara online yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah

penjualan mobil dan meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli mobil di

perusahaan, sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Penjualan

Mobil Berbasis Web Menggunakan Framework CodeIgniter Pada Showroom

Mobil Rais Auto Perkasa”.
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1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar penulis

untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem penjualan mobil pada showroom Rais Auto

Perkasa agar konsumen dapat membeli mobil secara online?

2. Bagaimana menerapkan promosi penjualan mobil untuk meningkatkan

jumlah konsumen pada showroom Rais Auto Perkasa?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya membahas tentang penjualan mobil cask pada

showroom Rais Auto Perkasa

2. Website yang dibuat Menampilkan detail mobil yang ditawarkan Showroom

mobil Rais Auto Perkasa.

3. Website yang dibuat dapat mempermudah admin dalam melakukan

pembuatan laporan penjualan.

4. Calon pembeli dapat berkomunikasi dengan admin showroom melalui

website.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk membuat sistem penjualan mobil pada showroom Rais Auto

Perkasa agar konsumen dapat membeli mobil secara online.
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2. Untuk menerapkan promosi penjualan mobil, sehingga dapat

meningkatkan jumlah konsumen pada showroom Rais Auto Perkasa.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan penjualan

mobil secara online.

2. Diharapkan dapat mempermudah konsumen untuk memilih mobil dan

melakukan pembelian.

3. Diharapkan dapat mempermudah proses dalam membuat laporan produk

dan laporan penjualan mobil.

4. Diharapkan dapat meningkatkan penjualan mobil pada showroom Rais Auto

Perkasa.


