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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan yang baik dan cepat terhadap pelanggan merupakan salah satu prioritas 

utama dari seorang pengusaha agar selalu mendapat kepercayaan pelanggan. Dalam 

hal pengelolaan juga sangat menentukan bagaimana usaha yang dibangun akan 

terus berkembang. Banyak pengelolaan yang harus diatasi oleh pengusaha, dimulai 

dari pengelolaan inventory, finance, arsip pendapatan untuk menentukan laba yang 

didapat agar velocity of money dapat berjalan dengan baik [1]. Pengelolaan usaha 

yang buruk dan kerap terjadi dilapangan mengakibatkan pengusaha kebingungan 

berapa pendapatan yang dihasilkan dan keuntungan yang didapatkan. Selain itu 

kerap juga terjadi saat ingin melakukan pembelian persediaan barang, pemilik 

usaha yang menulis daftar belanjaan di kertas yang harus mengecek terlebih dahulu 

satu persatu stok yang tersedia dan terkadang adanya kekeliruan barang apa yang 

harus segera dibelanjakan.  Dalam praktiknya, banyak pengusaha yang melakukan 

semua kegiatan tersebut secara manual salah satunya yaitu UD Empat Senine. 

UD Empat Senine merupakan usaha yang bergerak dibidang bengkel sepeda motor. 

Usaha ini menyediakan spare part dan pelayanan service sepeda motor yang 

berlokasi di Aceh Tenggara. Adapun barang yang disediakan berupa ban, oli, 

gasket, kampas rem, busi, dan barang lainnya. UD Empat Senine melakukan 

pengelolaan dan memanajemen usaha secara manual, belum memanfaatkan 

perkembangan tekonologi secara optimal.  

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat cepat sehingga 

banyak orang yang telah terbantu dalam pekerjaan sehari-hari. Memanfaatkan  

keuntungan adanya teknologi informasi, banyak juga penelitian yang membahas 

pendekatan terkait kemajuan terknologi, salah satunya pemanfaatan sistem 

rekomendasi. Penelitian yang dilakukan Bambang dkk merupakan pembangunan 

sistem yang dapat memberikan rekomendasi paket wisata di kota Malang dengan 

menggunakan metode hybrid recommended system. Pemanfaatan metode ini 
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memudahkan user yang ingin mencari paket wisata dikota Malang sesuai 

kebutuhan [2].  

Salah satu penelitian yang membahas terkait penelitian aplikasi pengelolaan dan 

pelayanan bengkel juga pernah dilakukan oleh M.F. Rozy dkk [3]. Pada penelitian 

tersebut berfokus terhadap pembangunan aplikasi berbasis website yang dapat 

mengelola data produk bengkel. Selain itu terdapat juga penelitian yang 

mengendalikan persediaan inventory bahan baku menggunakan ABC analysis, 

peneltian tersebut menghasilkan pengelompokan produk berdasarkan nilai 

penjualan yang dihasilkan terhadap pendapatan usaha [4].  

Mengangkat dari literatur ABC analysis, sistem rekomendasi, dan pengelolaan 

bengkel secara digital. Penulis melakukan pengkombinasian pengelolaan bengkel 

yang dapat mengelola produk maupun kegiatan bengkel secara digital, kemudian 

dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan performa pengelolaan 

bengkel. Maka dari itu, penelitian ini akan melakukan pembangunan aplikasi 

pelayanan dan pengelolaan inventory bengkel (Appbeng) menggunakan sistem 

rekomendasi pembelian produk dengan metode ABC-Cycle Counting. Parameter 

yang digunakan merupakan jumlah stok produk yang tersedia dan jumlah frekuensi 

produk tersebut laris terjual. Dengan terealisasinya sistem ini, diharapkan banyak 

pengusaha yang dapat terbantu khususnya bengkel Empat Senine dalam mengelola 

usaha yang akan semakin berkembang. Selain itu, sistem ini dapat menjadi 

terobosan dan jawaban atas pelayanan dan pengelolaan usaha yang kurang baik. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian adalah pengelolaan manajemen 

usaha masih dilakukan secara manual dan tidak adanya detail catatan tentang 

perputaran pengeluaran dan hasil penjualan usaha serta detail catatan inventory.   

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1 Bagaimana mengimplementasikan Metode ABC-Cycle Counting pada 

pengembangan aplikasi pelayanan dan pengelolaan bengkel (Appbeng)? 



 
 

3 

 

2 Bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam 

meningkatkan pengelolaan usaha khususnya usaha bengkel Empat Senine? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu : 

1. Menghasilkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi produk 

menggunakan klasifikasi ABC untuk mengelola pengisian restock inventory 

produk berdasarkan tingkat produk yang terjual dan kapasitas stok barang.  

2. Menghasilkan aplikasi berbasis website yang memudahkan pemilik usaha 

dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan inventory produk untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1 Parameter yang digunakan dalam penerapan sistem rekomendasi yaitu 

kapasitas stok dari inventory dan frekuensi produk terjual. 

2 Pengelolaan inventory menggunakan satuan unit terkecil dalam menghitung 

satuan produk. 

3 Sistem rekomendasi menggunakan metode ABC-Cycle Counting. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian untuk membangun aplikasi Appbeng pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pembelajaran mengenai kajian teori yang bersumber 

dari buku, paper, jurnal, situs internet, video pembelajaran maupun sumber 

valid lainnya. Teori yang dipelajari terkait manajemen pengelolaan usaha, 

manajemen keuangan, sistem rekomendasi, penggunaan metode ABC-Cycle 

counting serta teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Analisis Masalah 

Analisis masalah dilakukan untuk menentukan metode yang akan digunakan 

dalam pengembangan aplikasi yang dilakukan pada penelitian ini.  
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3. Perancangan Sistem 

Pemodelan hasil dari analisis masalah dilakukan pada tahap perancangan 

sistem. Pada tahap ini juga dilakukan desain sistem rekomendasi yang akan 

dibangun pada penelitian ini. Desain sistem yang dimaksud yaitu rancangan 

sistem secara teknis bagaimana nantinya data inputan akan diproses 

berdasarkan metode yang dipilih. 

4. Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan tahap dalam membuat aplikasi Appbeng. Sistem yang 

dibangun berdasarkan hasil dari perancangan sistem. Sistem yang dimaksud 

yaitu berupa peogram komputer yang dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman tertentu. 

5. Pengujian Sistem 

Tahap pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk menguji 

sistem yang selesai dibangun. Data yang dibutuhkan berupa data Riwayat 

transaksi usaha dan data inventory pada usaha bengkel. Selanjutnya akan 

dilihat tingkat keefektifan pengelolaan usaha. Selain itu juga akan dilihat 

tingkat keakuratan sistem memberikan rekomendasi produk untuk pengisian 

inventory. 

6. Analisis Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil sistem yang telah dibangun. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

sistem yang telah dibuat. Diharapkan nantinya kekurangan tersebut dapat 

menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian ini 

yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang hal yang menjadi dasar landasan dilakukannya 

penelitian ini, hal tersebut berupa latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang literatur yang menjadi acuan dasar pemikiran dalam 

pengembangan aplikasi dan implementasi pada penelitian. 

 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dari penelitian dan tahapan yang akan 

dilakukan dalam membangun sebuah sistem serta metode yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. 

 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang hasil implementasi dan pengujian sistem, serta 

bagaimana sistem dapat menjadi solusi permasalahan pada studi kasus 

penelitian. 

 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang 

disampaikan para pembaca bagi pengembang untuk penelitian berikutnya. 

  


