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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I.1. Latar Belakang 

 

Dalam menyambut Era Globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus 

mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar 

perusahaan. Tentunya untuk mengikuti perubahan–perubahan yang terjadi 

tersebut sangatlah tidak mudah. Perusahaan yang cenderung berpikiran tradisional 

dan tidak mengharapkan adanya perubahan, tentunya akan menemui banyak 

kesulitan dalam menghadapi operasinya. 

 Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

PT. Bursa Mobil adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam 

pembiayaan kredit mobil toyota khususnya untuk daerah Medan. Ada pun dalam 

pengolahan data pembiayaan kredit yang dipakai oleh PT. Bursa Mobil masih 

menggunakan Microsoft Excel, dalam hal ini tentulah akan menyulitkan pihak 

manajemen perusahaan dalam hal pengontrolan data pembiayaan kredit mobil 

toyota yang ada pada PT. Bursa Mobil, karena jika diperlukan maka bagian 

administrasi harus mencari satu persatu data tentang data pembiayaan kredit dan 

ini memakan waktu yang lama dan tidak efisien.  Selain itu kemungkinan terjadi 
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penyelewengan dan penyimpangan dalam hal pembiayaan kredit mobil toyota 

juga cukup besar karena sistem yang digunakan belum memadai dalam 

pengaturan pengolahan data pembiayaan kredit mobil toyota yang ada pada PT. 

Bursa Mobil. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka judul yang akan dibahas dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah “Perancangan Dan Implementasi Sistem 

Informasi Pembiayaan Kredit Mobil Pada PT. Bursa Mobil Berbasis Client 

Server”  

 

I.2  Ruang Lingkup Permasalahan 

 

  Adapun beberapa tahap yang dilakukan dalam membuat ruang lingkup 

permasalahan adalah : 

 

I.2.1.  Identifikasi Masalah 

 Adapun Identifikasi masalah yang terdapat pada PT. Bursa Mobil yang ada 

selama ini adalah: 

1. Sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi 

pembiayaan kredit mobil toyota masih menggunakan microsoft excel 

sehingga data yang di sajikan dalam sistem ini kurang efisien dan tidak 

efektif dalam mengambil suatu keputusan  

2. Belum tersedianya suatu sistem database dalam penyimpanan data-data 

pelanggan pada PT. Bursa Mobil. 
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I.2.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah yang ada pada PT. Bursa Mobil, maka 

penulis mencoba merumuskan masalah dari identifikasi masalah yang ada 

tersebut. Adapun perumusan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini.  

1. Bagaimana merancang, membuat sebuah sistem untuk pembiayaan 

kredit mobil toyota yang ada pada PT. Bursa Mobil dengan cepat dan 

akurat, sehingga dapat meminimalisir keterlambatan dalam 

penginputan data dalam melakukan pembiayaan kredit mobil toyota 

yang ada pada PT. Bursa Mobil. 

2. Bagaimana membuat suatu program untuk mempermudah proses 

pembiayaan kredit mobil Toyota dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic. Net 2008 dan Database MySQL ? 

3. Bagaimana membantu pihak unit administrasi dalam mengolah data 

pelanggan, data mobil, data harga mobil, data tenor cicilan, data 

leasing, data penjualan mobil, data pembayaran pelunasan secara 

efektif dan efisien ? 

 

I.2.3.  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis banyak menemukan masalah yang harus 

diselesaikan, namun mengingat keterbatasan dari penulis, maka penulis 

mengambil sebuah batasan dari permasalahan – permasalahan yang ada. Adapun 

batas masalahnya yaitu: 
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1. Data yang di input adalah :  data pelanggan, data mobil, data harga 

mobil, data tenor cicilan, data leasing, data penjualan mobil, data 

pembayaran pelunasan. 

2. Data output adalah : laporan pelanggan, laporan mobil, laporan harga 

mobil, laporan tenor cicilan, laporan leasing, laporan penjualan mobil, 

dan laporan pembayaran pelunasan. 

3. Aplikasi dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Microsoft Visual Basic. Net 2008  

4. Penggunaan Database untuk menyimpan data hasil dari inputan yaitu 

menggunakan MYSQL 

 

I.3  Tujuan dan Manfaat 

I.3.1.  Tujuan 

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat sistem yang baru untuk membantu dalam 

hal pembiayaan kredit mobil toyota pada PT. Bursa Mobil. 

2. Memberikan informasi tentang sistem informasi pembiayaan kredit 

mobil toyota pada PT. Bursa Mobil. 

3. Membuat laporan sistem informasi pembiayaan kredit mobil toyota 

pada PT. Bursa Mobil secara efektif dan efesien. 
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I.3.2.  Manfaat 

Adapun manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah dalam melakukan dalam pengolahan data kredit mobil 

toyota. 

2. Supaya bagian administrasi bisa memberikan jasa pelayanan yang 

bermutu tinggi untuk memenuhi kelancaran, keamanan dan 

kenyamanan pada karyawan. 

3. Mempermudah dalam melakukan dalam membuat laporan 

pembiayaan kredit mobil toyota pada PT. Bursa Mobil. 

 

I.4.  Metodologi Penelitian 

1.  Studi Lapangan 

Untuk mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan, maka penulis 

memakai teknik sebagai berikut : 

a.  Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data atau informasi pada metode ini dapat dilakukan 

dengan wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung 

kepada Bapak Paimin yang bertugas di bagian kredit mobil pada PT. 

Bursa Mobil  

b. Pengamatan (Observation) 

 Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang cukup efektif 

untuk mempelajari suatu sistem. Kegiatannya dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berjalan, yaitu 

kegiatan kredit mobil toyota. 
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2.  Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penulisan tugas akhir dari berbagai sumber bacaan seperti: 

buku tentang sistem informasi dan aplikasi VB.Net, Mysql, produksi. 

a. Buku Kredit 

b. Buku Visual Studio.Net 2008 

c. Buku MYSQL 

d. Buku UML 

e. Buku Sistem Informasi. 

f. Buku Basis Data 

g. Buku Client Server 

 

I.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian untuk penulisan Tugas Akhir ini dilakukan pada PT. Bursa 

Mobil di Jl. Nibung Raya No 110 – B Medan. 

 

I.6.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang diajukan dalam tugas akhir ini adalah   

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang                  

lingkup permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, metode 

penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN  PUSTAKA 

Pada bab ini menerangkan teori dasar yang berhubungan dengan 

program yang dirancang serta bahasa pemrograman yang 

digunakan.  

BAB III : ANALISIS  DAN  PERANCANGAN  

Bab ini menguraikan tentang analisa sistem yang akan dibangun 

dan rancangan sistem yang akan dibangun, dan termasuk 

pembahasan terhadap sistem lama dan baru, kelebihan dan 

kekurangannya. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang tampilan hasil sistem yang dirancang, 

pembahasan, serta kelebihan dan kekurangan sistem yang 

dirancang. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan berbagai Kesimpulan yang dapat dibuat          

berdasarkan uraian yang telah disimpulkan, serta Saran kepada         

perusahaan.  

  


