
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan laju perkembangan zaman yang diikuti juga dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin pesat 

telah menuntut kita untuk meningkatkan potensi diri agar dapat mengetahui dan 

memahami teknologi yang sedang berkembang dan dapat beradaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi sesuai dengan bidang masing masing. Sebelumnya semua 

dokumen-dokumen dan informasi dikelola secara manual dan diarsipkan di dalam 

lemari dokumen. Saat ini dengan perkembangan IT (Informasi Teknologi) 

tersebut sudah dapat terkomputerisasi dalam penyimpanan data-data suatu 

perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki kebutuhan informasi yang 

berbeda-beda. 

 Pada PT.Lautan Berlian Utama Motor adalah Dealer Kendaraan bermotor 

merek Mitsubishi yang memiliki jaringan pelayanan, penjualan, perawatan 

kendaraan, dan suku cadang. Salah satu kegiatan usaha yang ada di PT.Lautan 

Berlian Utama Motor yaitu penjualan. Sistem penyerahan dan penerimaan BPKB 

serta STNK pada PT Lautan Berlian Utama Motor masih dilakukan secara manual 

dimana pencatatan penyerahan dan penerimaan BPKB serta STNK masih 

dilakukan dalam buku agenda dan diinputkan ke dalam lembar kerja spreadsheet, 

dimana data dimasukkan satu persatu untuk diolah menjadi laporan sehingga 

masih banyak terjadi kerangkapan data BPKB maupun STNK dan juga belum 

tersedianya database sehingga menyebabkan data-data baru dan data lama belum 
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terorganisir dengan baik. Dengan demikian maka diperlukan sistem baru yang 

lebih baik dari sistem yang lama dan mempunyai database, dimana sistem ini 

mampu menghasilkan suatu informasi yang cepat dan tidak menimbulkan 

kerangkapan data. Sistem ini diharapan dapat membantu mempermudah pekerjaan 

dalam mengolah BPKB serta STNK dan mempersingkat waktu pengerjaan 

laporan periodik.     

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penyerahan dan penerimaan BPKB 

serta STNK pada PT Lautan Berlian Utama Motor? 

2. Bagaimana sistem informasi penyerahan dan penerimaan BPKB serta STNK 

dapat mengatasi kerangkapan data? 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan dalam laporan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

a. Data BPKB dan STNK yang dikelola meliputi data penyerahan dan 

penerimaan BPKB serta STNK kepada konsumen. 

b. Sistem ini hanya digunakan untuk memudahkan dalam penginputan, 

pencarian, penyimpanan dan menghasilkan laporan penyerahan dan 

penerimaan BPKB serta STNK dan laporan BPKB dan STNK tersebut yang 

akan dilaporkan kepada Pimpinan. 
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1.4 Tujuan 

Adapun Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu : 

a. Mempermudah pekerjaan dalam mengolah data BPKB serta STNK agar 

tidak terjadi kerangkapan data. 

b. Menghasilkan informasi berupa penyimpanan data BPKB dan STNK dan 

laporan BPKB dan STNK yang cepat, efektif dan efisien. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini bagi penulis adalah  

1. Mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang didapat semasa kuliah dan 

bisa menambah wawasan. 

2. Dapat mempermudah mengolah data dalam pembuatan laporan BPKB 

serta STNK per periode. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Selama pelaksanaan PKL, penulis berusaha mendapatkan data yang akurat 

dan valid. 

metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

a) Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung. 

Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang berhubungan 

secara langsung dengan judul laporan yang dibuat. 

b) Pengamatan (Observation) 

Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan 

melakukan peninjauan langsung ke perusahaan. 
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c) Tinjauan Pustaka (Literature Study) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku yang 

ada sebagai landasan penyusunan laporan Tugas Akhir. 

d) Dokumentasi (Documentation) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen tertulis maupun gambar. Hasil pengumpulan data dari 

observasi dan wawancara akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokmen 

yang ada. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

saling berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sistematika 

tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini : 

BAB I  PENDAHULUAN   

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir, Manfaat Sistem, 

Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan 

analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan sistem 

yang dibuat. 

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam bab 

sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan tugas 

akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


