
 

 

 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi zaman sekarang semakin berkembang pesat, khususnya di bidang 

otomotif. Persaingan yang semakin pesat ini menuntut para pelaku bisnis untuk 

mampu memaksimalkan kinerja perusahaan agar dapat bersaing di pasar. 

Perusahaan harus mampu berusaha keras untuk mempelajari dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan begitu, maka akan memberikan 

masukan penting bagi perusahaan. 

Perkembangan komputer dalam menjawab tantangan dan kebutuhan 

teknologi sangat dibutuhkan pada era saat ini. Salah satunya adalah dalam 

pengelolaan data dan komunikasi informasi. Informasi dapat diakses dan 

diperoleh dengan cepat, tepat dan akurat, dengan begitu pimpinan suatu 

perusahaan mendapatkan gambaran yang kompleks dan spesifik dari suatu 

keputusan yang akan dirumuskan, sehingga keputusan menjadi efisien dari aspek 

waktu karena data dapat diakses secara instan. Disamping itu keakuratan data 

lebih terjamin karena dikerjakan oleh mesin yang dapat mengurangi tingkat 

kesalahan atau human error. 

PT. Rizki Jaya Auto merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang Penjualan Sparepart (Penyediaan suku cadang kendaraan) dan Service 

Kendaraan (Pelayanan untuk perawatan dan perbaikan suku cadang kendaraan) 

roda empat atau lebih di Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Garuda Sakti Km. 2 

Pekanbaru. PT. Rizki Jaya Auto mulai beroperasi pada maret 2015 yang didirikan 

oleh bapak Darwin. Sampai saat ini PT. Rizki Jaya Auto telah memiliki 9 

karyawan, 1(satu) orang sebagai kasir, 2 (dua) orang sebagai advisor dan 6 (enam) 

orang sebagai mekanik. Tiap hari perusahaan rata-rata menangani service 

sebanyak 40 pelanggan dan rata-rata segmentasi pelanggan sebagian besar 

karyawan yang artinya kalangan menengah keatas. 

Saat ini, standar operasional dan prosedur pelayanan administrasi perawatan 

kendaraan yang diterapkan oleh perusahaan dimulai dari pelanggan datang 
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mengisi data kendaraan menggunakan formulir pendaftaran serta memilih layanan 

service kendaraan di bagian customer service (CS), lalu CS membuat lembar kerja 

kembali dan mengurutkan berdasarkan antrian. Lembar kerja yang sudah 

diurutkan oleh CS diberikan kepada advisor. Advisor memberikan lembar kerja 

tersebut kepada mechanic untuk dilakukan service (perawatan kendaraan). Setelah 

perawatan selesai mechanic membuat laporan pengerjaan dan diberikan kepada 

advisor. Berdasarkan laporan ini advisor melakukan control terhadap 

implementasi dari laporan kinerja tersebut dan melakukan pengecheckan. Setelah 

selesai Kasir akan mencatat total biaya service. Selanjutnya customer service akan 

membuat laporan untuk dilaporkan kepada Pimpinan setiap sebulan sekali. 

Permasalahan yang muncul dari penerapan standar layanan administrasi 

pada saat ini adalah pelanggan dalam melakukan service tidak mendapatkan 

informasi penjadwalan service pada layanan service tersebut, sehingga pelanggan 

tidak dapat mengetahui jadwal antrian service yang terjadi pada saat itu. 

Sedangkan pelanggan yang tidak mempunyai waktu harus datang lebih awal 

untuk segera dilakukan service kendaran, sehingga diperlukan sistem yang 

menangani booking service agar pelanggan yang mempunyai kesibukan yang 

padat dapat memilih hari dan jam sesuai waktu yang mereka tentukan. 

Permasalahan yang juga terjadi di perusahaan adalah perusahaan sering 

mengalami kesulitan dalam pengontrolan stok barang masuk dan keluar yang 

dimana supplier cukup lama untuk mengetahui stok suku cadang apa saja yang 

sudah habis. Dikarenakan data yang di kelola banyak yang berupa sparepart 

berbagai tipe kendaraan. Selain permasalahan service dan sparepart pimpinan 

juga harus datang langsung untuk melihat laporan penjualan dan service pada 

perusahaan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut akan penulis kembangkan ke dalam 

sebuah sistem informasi pelayanan berbasis web yang akan memudahkan pihak 

Rizki Jaya Auto dalam menjalankan proses bisnis dan memudahkan customer 

dalam memperoleh informasi tentang ketersediaan sparepart serta 

memudahkannya dalam melakukan booking service karena bisa dilakukan dimana 

pun pelanggan berada dan tidak harus terlebih dahulu datang ke Rizki Jaya Auto. 
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Penelitian tentang Sistem Informasi Pelayanan Customer pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Mahendra dkk (2015) dengan judul Rancang 

Bangun Aplikasi Pelayanan Administrasi Perawatan Sepeda Motor Di PT. 

Surapita Unitrans Surabaya, mengemukakan bahwa sistem yang diusulkan dapat 

mempermudah customer dalam melakukan service tanpa harus antrian. Kadapi 

dkk (2017) dengan judul Rancang Bangun Booking Service System Pada Bengkel 

Ria Auto Smart Berbasis Website, menjelaskan bahwa booking service berbasis 

web memberi kemudahan kepada customer dalam melakukan pembokingan 

service dimana saja selama masih tersambung dengan internet. Nugroho dkk 

(2015) dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Jasa Service Sepeda Motor Pada 

Naga Mulya Motor Yogyakarta, menyimpulkan bahwa sistem yang diusulkan 

membantu pemilik bengkel untuk mengelola administrasi dan antrian service 

sepeda motor dengan lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membangun sebuah Sistem 

informasi pelayanan customer berbasis web dengan tujuan untuk membantu 

meningkatkan efektifitas proses bisnis pada Rizki Jaya Auto dan menuangkannya 

dalam sebuah penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pelayanan Customer Berbasis Web (studi kasus : PT. Rizki Jaya Auto 

Pekanbaru)”. Dengan adanya sistem informasi pelayanan ini diharapkan dapat 

membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Rizki 

Jaya Auto Pekanbaru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana 

menganalisa dan membangun Sistem Informasi Pelayanan Customer berbasis web 

pada PT. Rizki Jaya Auto Pekanbaru. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar lebih terarah dalam proses penelitian ini penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu: 
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1. Sistem pelayanan customer ini hanya membahas jasa service dan sparepart  

mulai dari proses pendaftaran, penjualan dan pembelian.  

2. Dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian, yang dibuat hanya 

untuk pembayaran secara tunai. 

3. Sistem digunakan oleh bagian Customer Service Officer, pimpinan, 

member,dan end user.  

4. Perancangan yang dikembangkan menggunakan pendekatan Objek Oriented 

Analysis Desain (OOAD) dengan menggunakan tools Unified Modelling 

Languange (UML). 

5. Sistem informasi pelayanan ini menggunakan metode pengembangan 

waterfall. Dimana hanya sampai pada tahap testing dan implementasi tidak 

sampai pada tahap maintenance. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk membangun sebuah Sistem Informasi Pelayanan Booking Service 

berbasis web pada PT. Rizki Jaya Auto.  

2. Untuk Memberikan kemudahan bagi customer dalam mengakses catalog 

sparepart, ketersediaan sparepart, serta melakukan pemesanan sparepart 

dan pendaftaran service secara online. 

3. Untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola data penjualan dan 

pembelian sparepart serta mengetahui siapa saja yang menjadi customer 

pada perusahaan 

4. Untuk memudahkan pimpinan dalam mengetahui laporan penjualan dan 

pembelian produk. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pengelolaan data 

penjualan, pembelian Sparepart dan jasa Service. 

2. Dapat memberikan kemudahan kepada customer dalam proses pendaftaran 

service, cek ketersediaan sparepart dan Booking Service. 

3. Dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam mengelola keuangan 
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4. Dapat mempercepat, mempermudah, dan menghemat biaya dalam 

pembuatan laporan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian tugas akhir, maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. 

BAB I    PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung dalam melakukan analisa dan perancangan sistem yang 

akan ditemui selama penelitian tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tugas 

akhir ini. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai alur sistem lama 

dan alur sistem yang baru, perancangan menu input, output, struktur 

menu dan interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN TESTING 

 Berisi tentang pengujian perangkat lunak menggunakan teknik blackbox 

untuk mengetahui keberhasilan interface sistem maupun procedure 

yang dijalankan. 

BAB VI  PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas 

Akhir. 


