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ABSTRAK 
 

Latar belakang Penelitian  ini , timbul permasalahan “adakah sistem yang dapat 
digunakan untuk mengatur hak akses?”. “Bagaimana agar pengunjung biasa bisa mengakses 
informasi Karya Usaha Motor secara cepat mengetahui koleksi mobil yang dijual?” 
“Bagaimana karyawan bisa melakukan transaksi secara cepat dan aman di Karya Usaha 
Motor ?”. Maka, dibutuhkan sebuah applikasi web untuk memperoleh kecepatan dan efisiensi 
layanan, dengan applikasi web semua user bisa mengakses informasi data yang cepat dan 
aman dalam pengambilan informasi secara up to date. 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang nantinya ingin dicapai. Yaitu 
Membangun, Meminimalkan, Menciptakan aplikasi web pengolahan data yang berbasis 
DBMS (Database Management System) yang efektif, efisien serta akurat di Karya Usaha 
Motor Baron. 

Batasan masalah adalah garis pembatas yang akan dikerjakan agar tetap terfokus 
dengan jelas. Batasan masalahnya sebagai berikut : Program bersifat aplikasi website, Sistem 
menggunakan PHP, Database menggunakan MySql, Sistem mengelola menjual dan beli, 
Menggunakan metode HPP dengan pendekatan metode Füll Costing. 
Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun 
secara teoritis bagi banyak pihak diantaranya Penulis dapat mengembangan diri sekaligus 
penerapan materi yang telah diperoleh selama perkuliahan. Karya Usaha Motor Membuat 
sistem pengolahan data yang kuat, efektif dan efisien serta tingkat kepresisian yang tinggi 
untuk operasional sehari-hari. Sistem ini merupakan salah satu upaya Karya Usaha Motor 
Baron agar mampu bertahan sebagai perusahaan swasta yang mandiri dan mampu bersaing. 
Universitas Merupakan penambahan khasanah keilmuan dan studi banding bagi mahasiswa 
dimasa yang akan datang Masyarakat Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 
 
Kata Kunci : DBMS, Aplikasi Showroom, Mobil Bekas  
 
 
I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi 

di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, hal ini juga diikuti dengan 

perkembangan bisnis penjualan. 

Perkembangan bisnis penjualan tersebut 

berdampak langsung pada peningkatan 

arus transaksi yang dilakukan perusahaan. 

Mengingat arus transaksi yang semakin 

padat, sedangkan kecepatan dalam 
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pelayanan adalah faktor yang utama, maka 

pencatatan transaksi secara manual tentu 

kurang dapat diandalkan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang menggantikan 

pencatatan transaksi secara manual, sistem 

informasi tersebut diharapkan dapat lebih 

menyingkat waktu dibandingkan 

pencatatan transaksi secara manual. Di 

samping itu, sistem ini juga diharapkan 

meningkatkan ketelitian dan 

meminimalisasi human error atau 

kesalahan manusia. 

“Teknologi internet sangat sesuai 

untuk memenuhi tuntutan kecepatan 

pelayanan yang diinginkan.” (Budhi 

Irawan,2005:69). Tentunya dengan 

didukung pembuatan aplikasi pendukung 

agar lebih cepat dan efisien, misalnya 

pembuatan situs website. 

Dari analisis sistem yang lama Karya 

Usaha Motor ini membutuhkan applikasi 

website yang mengatur semua pelayanan 

kepada setiap user yang didalamnya 

website sebagai media informasiyang 

memberikan sekilas informasi mengenai 

profil Karya Usaha Motor, koleksi stok 

mobil yang dijual dan login pegawai 

khusus untuk transaksi jual beli yang 

hanya bisa diakses pegawai di Karya 

Usaha Motor dan bisa dipantau langsung 

oleh owner dimanapun tempatnya karena 

informasi tersebut disajikan dalam bentuk 

website.. 

 

II. METODE 

 

Observasi Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dimana pengamatan yang dilakukan 

mencakup segala hal yang berhubungan 

dengan objek penelitian, fenomena serta 

korelasi yang ada diantaranya. Dan 

penyajian hasil penelitiannya disajikan 

dalam bentuk angka. 

Model Pengambilan Data 

menggunakan Studi Pustaka yang 

dilakukan penulis bertujuan untuk 

memberi masukan dalam pembuatan 

aplikasi yang akan dibuat kepustakaan.  

Referensi: 

Mempelajari dari buku-buku yang 

berhubungan dengan teori yang membantu 

menganalisa sistem yang berjalan. 

Skripsi yang tersedia bisa membantu 

sebagai referensi. Internet, yang 

merupakan media penghubung yang 

praktis baik berupa text, gambar, maupun 

video sebagai media penyedia berbagai 

layanan informasi dari berbagai tempat. 

Metode wawancara ini merupakan 

metode tatap muka dan wawancara secara 

langsung kepada showroom mobil bekas 

Di karya usaha motor baron untuk 

mendapatkan penjelasan mengenai kondisi 
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sistem yang sudah ada dan juga untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan 

mengenai kebutuhan sistem informasi. 

 Metode Analisa yaitu menganalisa 

dan penelitian terhadap data-data, 

keterangan, dan informasi yang diperoleh 

sebagai dasar dalam perancangan sistem 

peramalan yang akan diterapkan 

showroom mobil bekas Di karya usaha 

motor baron. 

 Perancangan Sistem yaitu membuat 

rancangan sistem peramalan target jasa 

servis. Terdiri dari use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram, class 

diagram, ERD (Entity Relationship 

Diagram) dan desain database. 

Implementasi Sistem pada tahap ini 

merupakan tahap pembuatan program 

showroom mobil bekas Di karya usaha 

motor baron sesuai dengan desain  sistem 

yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. 

Sistem informasi ini dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL. 

Pembuatan Laporan pada tahap 

terakhir ini merupakan dokumentasi 

pelaksanaan tugas akhir. Diharapkan, tugas 

akhir ini bermanfaat bagi pembaca yang 

ingin mengembangkan sistem ini lebih 

lanjut maupun pada lain kasus. 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil : 

DFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar alur DFD 

ERD 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Flowchart user SPK dengan 

Gambar alur ERD 

Login 

 

Gambar Form Login 

 

Input User 
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Gambar Input User 

Input Data Suplier 

 

Gambar  Input Data Suplier 

 

Kesimpulan : 

Telah dihasilkan aplikasi Showroom 

mobil bekas berbasis Web, Website sendiri 

ialah media yang tepat untuk memberikan 

layanan informasi kepada masyarakat 

khususnya showroom jual beli mobil 

bekas, karena dapat diakses kapan saja dan 

dimana saja. 

Telah di hasilkan sistem informasi 

penjualan mobil bekas dengan informasi 

website,sehingga pembeli bisa memperoleh 

informasi yang detail tentang koleksi 

mobil yang dijual tanpa datang terlebih 

dahulu di lokasi showroom. 

. 

IV. DAFTAR PUSTAKA  

 (Abdul Halim, 1995,4).Harga pokok 

adalah sebagai bagian dari harga 

perolehan suatu aktiva yang ditunda 

pembebannya dimasa akan datang. 

(Budhi Irawan,2005:69). Teknologi 
internet sangat sesuai untuk memenuhi 
tuntutan kecepatan pelayanan yang 
diinginkan.  
 

(Buku” Terencanaan & Pembangunan 
Sistem Informasi, hal 11)Kumpulan 
elemen yang saling berhubungan satu 
sama lain yang membentuk satu 
kesatuan untuk mengintegrasikan data, 
memproses, menyimpan serta 
mendistribusikan informasi Suatu 
kumpulan dari komponen-komponen 
dalam suatu perusahaan atau 
organisasi yang berhubungan dengan 
proses penciptaan dan pengaliran 
informasi. (Buku “Si-Bis, hal. 13) 

 

(buku “Si-Bis, hal. 13)Suatu totalitas 
terpadu terdiri dari prosedur, tenaga 
pengolah (brainware), perangkat 
keras, (hardware), perangkat lunak 
(software), manajemen database, 
perangkat telekomunikasi dan jaringan 
yang saling ketergantungan dan saling 
menentukan dalam menyediakan 
informasi untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan. 

 
Kucluk.   2012.   Pengertian     Flowchart  

Diagram  Alir.   (Online),   tersedia   : 
http://kuclukkk94. blogspot. 
com/2012/0 7/pengertian-flowchart-
diagram-alir.html, diakses: 20 Juni 
2016 

 

Kurniawan Yahya, "Singkat tepat jelas 
Aplikasi webdatabase dengan PHP 
dan MySQL ", Elex Media 
Komputindo, Jakarta. 

Mahardiko.2012. Pengertian Sistem 
Informasi.(Online),tersedia:http://mah
ardiko.blogspot.com/2012/04/pengerti
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an-sistem-informasi.html, diakses: 24 
Juli 2016. 

 
Muyadi (2005:35) “Merupakan metode 

yang biaya-biaya produksinya 
dikumpulkan untuk pesanan tertentu 
dan harga pokok produksi per satuan 
dihitung dengan cara membagi total 
biaya produksi untuk pesanan tersebut 
dengan jumlah satuan produk dalam 
pesanan yang bersangkutan. 

 

(Mulyadi, 1993,10).Harga pokok adalah 
pengorbanan sumber ekonomi untuk 
memperoleh aktiva.  

 
(Mulyadi, 1991,18).Metode penentuan 

harga pokok yang membebankan 
seluruh biaya sebagai harga pokok.  

 
Mulyadi (2005:17) “Adalah metode 

penentuan harga pokok produksi, yang 
membebankan seluruh biaya produksi, 
yang terdiri dari biaya bahan baku, 
biaya tenaga keija langsung, biaya 
overhead pabrik, baik yang 
berperilaku tetap maupun variabel 
kepada produk.” 

 
Oetomo Sutedjodharma Budi.2002. 

Perencanaan & Pembangunan Sistem 
lnformasi. Andi. Yogyakarta 

 
Setiawan Oke. 2008. Panduan Membuat 

Data Flow Diagram, Entity 
Relationship Diagram, dan Database 
Menggunakan Power Designer. 
Bandung. 

 
Solichin Achmad. 2005.PemrogramanWeb 

dengan PHP dan MySQL. Jakarta. 
 
Solichin Achmad. 2005. MySQL 5 Dari 

Pemula Hingga Mahir. Jakarta. 
 
Wikipedia.2016.Situs Website:Sejarah 

Web.Wikipedia,(Online),tersedia:http:/
/id.wikipedia.org/wiki/Situs 
web#Sejarah, diakses:24 Mi 2016. 

 
(Thomson, 1999:85). Website adalah 

koleksi sumber informasi kaya grafis 
yang saling berhubungan satu sama 
lain dalam internet yang lebih besar. 
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