
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hallo Services adalah perusahaan yang sedang berkembang dengan sistem 

pemesanan jasa perbaikan komputer panggil dan antar jemput barang service. 

Cara kerja Hallo Services adalah pelanggan melakukan telepon atau sms untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan pihak Hallo Services. Setelah informasi 

dari pelanggan cukup, maka admin akan memilih teknisi yang terdekat dari alamat 

pemesan dan teknisi akan menjemput barang ke alamat pelanggan serta 

melakukan pengecekan awal barang dan membuat dua tanda terima barang untuk 

di berikan satu kepada pelanggan dan satu dipegang oleh teknisi. Selanjutnya 

barang yang di bawa oleh teknisi akan dilakukan perbaikan di kantor Hallo 

Services. Setelah barang tersebut selesai diperbaiki maka teknisi akan kembali 

mengantar barang ke pelanggan kembali sesuai dengan alamatnya. 

Sistem yang sedang berjalan memiliki beberapa kendala, baik dari pihak 

pelanggan ataupun dari pihak internal perusahaan. Dari pihak pelanggan terdapat 

kendala di sistem pemesanan seperti mahalnya biaya telepon untuk memesan, 

terlebih lagi jika suara telepon tidak jelas dan pelanggan harus mengirim ulang 

kembali informasi yang di butuhkan oleh pihak Hallo Service seperti nama dan 

alamat tujuan melalui pesan singkat (SMS). Saat mengirim sms pun terkadang 

meiliki kendala seperti terpotongnya atau tidak terkirimnya sms dari pelanggan ke 

pihak Hallo Service. Kendala selanjutnya, pelanggan merasa kurang mendapat 

informasi saat barang sedang dalam pengerjaan teknisi di kantor Hallo Service 

sehingga menimbulkan rasa khawatir atau was-was dengan barang miliknya. 
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Dari pihak internal terdapat kendala di bagian admin dan teknisi, di bagian 

admin terdapat kendala seperti harus menelpon atau sms berulang untuk 

mengkonfirmasi ulang pesanan yang di akibatkan buruknya sinyal telepon 

ataupun terpotongnya sms dari pelanggan. Kendala selanjutnya di bagian admin 

adalah harus mengetik ulang semua informasi yang di dapat dari pelanggan yang 

telah di catat untuk di kirim kembali ke teknisi yang akan melakukan penjemputan 

barang. Di bagian teknisi terdapat kendala seperti ketika admin salah menuliskan 

alamat ataupun nomor hp pelanggan, teknisi akan mengkonfirmasi ulang lagi ke 

admin mengenai alamat ataupun nomor hp yang di kirimkannya. Kendala 

selanjutnya di bagian teknisi adalah saat teknisi tidak membawa form tanda terima 

barang, mereka harus mencari tempat untuk mencetak form tanda terima barang 

sesuai dengan format yang telah di tentukan oleh Hallo Services.  

Dengan adanya media internet dan website dapat dimanfaatkan sebagai 

media pemesanan jasa perbaikan komputer yang dapat mempermudah  pihak 

pelanggan dan internal Hallo Service dengan cepat dan akurat. Selain itu dapat di 

manfaat juga sebagai sarana publikasi resmi perusahaan dan sebagai media 

promosi serta secara umum bahwa konsep pemesanan menggunakan media 

internet dan website merupakan sebuah cara yang fleksibel, karena dapat di akses 

kapan saja dan di mana saja serta melalui platform apa saja asalkan dapat 

terhubung ke internet dan memiliki web browser. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada Hallo Services maka 

peneliti mengangkat judul “Sistem Pemesanan Jasa Perbaikan Komputer 

Berbasis Web (Studi Kasus : Hallo Services)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

a) Bagaimana membangun sistem untuk mengatasi permasalahan pada 

sistem yang sedang berjalan? 

b) Bagaimana membuat sistem yang dapat di akses melalui berbagai gadget 

yang tersambung jaringan Internet? 

c) Bagaimana memanfaatkan media website sebagai sarana untuk promosi 

dan publikasi resmi perusahaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a) Penelitian ini dibatasi hanya pada sistem pemesanan jasa perbaikan komputer 

pada Hallo Services. 

b) Sistem pemesanan jasa perbaikan komputer berbasis web ini hanya digunakan 

untuk kepentingan penyampaian data dan informasi kepada penggunanya. 

c) Aplikasi yang digunakan adalah XAMMP Version 3.2.1 yang merangkum 

Web Server Apache, web scripting PHP dan MySQL dan juga HTML 

(Hipertext Markup Language) serta menggunakan Text editor Sublime Text3. 

d) Penelitian ini tidak membahas tentang infrastruktur jaringan dan 

pengaplikasian sistem yang digunakan hingga online.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Membangun sebuah web sistem pemesanan jasa perbaikan komputer yang 

diharapkan akan mengatasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a) Memberikan media pemesanan jasa perbaikan komputer yang mudah, 

cepat dan akurat. 

b) Sistem dapat di akses melalui berbagai gadget yang tersambung jaringan 

internet. 

c) Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses informasi 

mengenai Hallo Services. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 

Dalam penelitian ini akan digunakan lima tinjauan studi yang nantinya 

dapat mendukung penelitian, berikut ini merupakan merupakan tinjauan studi 

yang diambil yaitu : 

1. Nugroho, Rony Adi (2015) meneliti tentang sistem informasi pemesanan 

jasa fotografi berbasis web pada karma kreatif semarang. Penelitian ini 

membangun website pemesanan jasa fotografi dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, hasil dari penelitian ini 

adalah : 1. Website pemesanan fotografi pada Karma Kreatif dapat 

memberikan informasi yang lengkap dan cepat. 2. Website menjadi media 

promosi dan informasi untuk pelanggan. 
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2. Sari, Tika Puspita (2013) meneliti tentang sistem informasi dan pemesanan 

jasa percetakan berbasis web dengan menggunakan php dan mysql. 

Penelitian ini membangun website pemesanan jasa percetakan 

menggunakan php dan mysql, hasil dari penelitian ini adalah : 1. Sistem 

Informasi Penjualan berbasis web ini, dapat memperluas pemasaran 

produk yang dapat meningkatkan jumlah keuntungan bagi penjual jasa 

percetakan. 2. Memberikan informasi secara lengkap, seperti tampilan 

produk, deskripsi produk, dan harga produk, sehingga pelanggan bisa 

mendapatkan informasi yang terbaru hanya dengan membuka website. 

3. Hamdani, Muhammad Ghani (2010) meneliti tentang sistem informasi 

pemesanan berbasis web pada CV. Mandiri Jaya. Hasil dari penelitian ini 

adalah : 1. Dengan sistem informasi pemesanan yang penulis buat, 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam proses pemesanan 

yang dilakukan konsumen. 2. Dengan adanya sistem informasi pemesanan 

ini dapat mempercepat proses pencatatan data dan pencarian data 

konsumen. 3. Diharapkan sistem informasi pemesanan berbasis website ini 

dapat membantu perusahaan dalam kegiatan promosi usaha jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

4. Adhyatma, Mario Tanto (2012) meneliti tentang sistem informasi 

pemesanan online berbasis web pada david studio palangkaraya. Hasil dari 

penelitian ini adalah : 1. Dengan adanya pembangunan sistem yang baru 

ini dapat mempermudah pelanggan untuk melihat layanan jasa yang 

diberikan oleh David Studio melalui fitur-fitur yang telah disediakan. 2. 

Dengan adanya media/website ini pelanggan tidak harus datang langsung 



6 

 

ke David Studio tetapi dia bisa melakukan pemesanan dan transaksi 

melalui situs yang sudah disediakan. Dan juga pengeluaran biaya promosi 

seperti brosur, spanduk dan lain-lainya dapat dikurangi penekanan biaya 

yang relative lebih murah, dan perusahaan dapat menyebarluaskan 

informasi tanpa batas ruang dan waktu. 

5. Busabool, Mustofa Sohel (2015) meneliti tentang pembangunan sistem 

informasi pemesanan lapangan di Apita Futsal Cirebon berbasis website. 

Hasil dari penelitian ini adalah : Aplikasi yang dibangun dapat 

menyampaikan informasi jadwal lapangan yang lebih efektif dan efisien, 

karena dapat mengurangi waktu dan jarak yang jauh sekalipun untuk 

memesan lapangan futsal yang tersedia 

 


