
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung) merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang otomotif. Mazda Lampung tidak hanya melayani penjualan 

mobil namun juga melayani servis (service) dan penjualan sparepart. Kegiatan 

servis yang mencakup penjualan dan stok sparepart tentunya membutuhkan 

berbagai laporan transaksi sebagai bukti dan dokumentasi serta 

pertanggungjawaban, seperti laporan servis, laporan pembelian, stok dan 

penjualan sparepart dan laporan pendukung lainnya seperti laporan data 

pelanggan dan laporan pembayaran. 

Dalam praktiknya pada pengolahan data servis dan sparepart sudah 

menggunakan teknik komputerisasi yaitu dengan penggunaan aplikasi microsoft 

office excel, namun masih belum optimal karena tingginya resiko kesalahan input 

data yang berulang dan pengolahan data yang masih belum terpadu atau terpisah 

satu dengan lainnya sehingga sering terjadi kesalahan atau perbedaan pada 

laporan yang dihasilkan. Hal itu juga terjadi pada proses pembuatan laporan-

laporan free service, PDI (pre delivery inspection), dan warranty yang sedang 

berjalan dapat dikatakan belum optimal karena masih banyak terjadi kesalahan 

saat melakukan input data sehingga harus melakukan cek ulang atau validasi 

terhadap input data sebelumnya. Proses pengecekan dilakukan secara manual 

dengan mencari data persatuan menyebabkan waktu yang tidak sebentar, tentunya 

jika diberikan fasilitas sistem informasi dengan pencarian data akan lebih mudah 

dan cepat dilakukan. Sistem yang dimaksud berupa sistem informasi servis 
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dengan teknologi berbasis client-server.Client server merupakan suatu unit 

komputer yang berfungsi sebagai server hanya memberikan layanan bagi 

komputer lain, dan client juga hanya meminta layanan dari server. 

Penggunaan client-server dipilih karena memudahkan pengelolaan data 

secara bersama oleh bagian-bagian yang memerlukan proses pengelolaan data. 

Dengan adanya client-server maka proses pengolahan data dapat langsung 

diterima oleh bagian terkait tanpa harus melakukan prosedur manual yaitu 

penyerahan laporan hasil proses bagian sebelumnya. Hal ini tentunya juga dapat 

mempercepat proses kegiatan servis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai gagasan untuk 

menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dalam skripsi yang 

sesuai dengan kebutuhan di perusahaan yang bersangkutan dengan usulan 

penggunaan sebuah sistem komputer. Sistem yang di usulkan berupa sistem 

informasi pelayanan jasa servis yang meliputi kegiatan service dan pengelolaan 

data sparepart yang di harapkan dapat membantu proses kegiatan servis pada 

 PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung). Untuk itu penulis memilih judul 

“Sistem Informasi Service Kendaraan Mobil Pada PT Mimosa Abadi 

(Mazda Lampung) Berbasis Client Server”.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Proses servis (Service) yang ada melalui beberapa tahapan proses dan 

dokumentasi yang cukup panjang. Proses servis melibatkan service advisor, 

mekanik, admin sparepart, admin servis, hingga kasir. Adapun permasalahan-

permasalahan yang dikeluhkan tersebut antara lain : 
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1. Pembuatan laporan yang dilakukan dengan menyalin kembali proses transaksi 

servis membuat beban pekerjaan semakin meningkat. 

2. Penyajian data memiliki kelemahan dalam hal pencarian karena banyaknya 

dokumen yang menumpuk. 

3. Pengolahan data yang dikerjakan oleh masing-masing bagian sering tidak 

sinkron karena perbedaan referensi seperti harga. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang maka dapat diambil kesimpulan 

rumusan masalah adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi 

pelayanan servis kendaraan pada PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung) berbasis 

client server. 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam melakukan perancangan suatu sistem 

informasi pelayanan servis kendaraan diperlukan suatu pembatasan dari masalah-

masalah yang ada. Permasalahan yang penulis bahas dalam hal ini adalah 

merancang dan membangun sistem informasi pelayanan servis kendaraan pada  

PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung) dengan menggunakan teknologi berbasis 

client-server. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Merancang dan membangun usulan sistem informasi pelayanan servis 

kendaraan berbasis client server pada PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung) 

sebagai usulan untuk menggunakan teknologi dalam pengolahan datanya. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Bagi Peneliti 

1. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan yang ada pada 

sebuah perusahaan yang merupakan penerapan ilmu yang telah dipelajari di 

dalam masa perkuliahan. 

2. Meningkatkan kemampuan untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan 

dengan teknik perencanaan secara yang sesuai yang dibutuhkan. 

1.6.2. Manfaat Bagi Perusahaan 

1. Dapat mengembangkan sistem yang lama sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam pengolahan data pelayanan servis kendaraan agar lebih 

cepat dan mudah. 

2. Meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi pada pengolahan data pelayanan 

servis kendaraan. 

3. Proses pembuatan laporan diharapkan lebih cepat. 

1.7. TinjauanPustaka 

1. Afrianto,U.A., Jurusan sistem informasi Universitas Dian Nuswantoro dengan 

judul Sistem Informasi Jasa Layanan servis Sepeda Motor pada Ahass Motor 

Cahaya Sakti 871 Tlogosari Semarang. Dalam menangani servis dan 

penjualan suku cadang pada sistem berjalan masih menggunakan sistem 

konvensional dengan buku besar yang menurut Afrianto kurang efektif dan 

efisien, dikarenakan sulit untuk mencatat dan menghitung banyaknya jenis 

barang yang ada, banyaknya jumlah barang, maupun besarnya jumlah harga. 

Dan banyaknya jumlah barang yang dijual serta tingkat keramaian pembeli 
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dapat mengakibatkan penjual mengalami kesulitan untuk mengelola dan 

menghitung transaksi penjualan secara cepat, tepat, dan efisien. Pada bagian 

administrasi terkadang kurang teliti sehingga kemungkinan besar dapat terjadi 

kesalahan dalam pemasukan data kemudian jika data-datanya cukup banyak 

maka proses pemasukan data menjadi lambat yang berpengaruh pada 

pembuatan laporan yang menjadi lambat juga. Pada transaksi pelayanan atau 

penerimaan pe 

2. langgan hanya mengandalkan bukti transaksi manual, sehingga pada proses 

pelayanan jasaservisdan penjualan suku cadang masih sering terjadi 

kekeliruan data transaksi, baik data pada mekanik yang menangani jasa 

service ataupun data suku cadang yang digunakan. Untuk itu Afrianto 

merancang sebuah sistem informasi servis dengan menggunakan 

pemrograman Microsoft Visual Basic dan MySQL agar dapat membantu 

proses data penjualan sparepart maupun servis menjadi cepat, tepat dan akurat 

terkait pendataan motor, pendataan pelanggan, pendataan servis, pendataan 

mekanik, pendatan suku cadang, pendataan pendaftaran, dan pendataan 

pembayaran, serta dapat menghasilkan laporan pendapatan servis dan laporan 

penjualan suku cadang. 

3. Oleh Kurniawan, Wahyu (2011) jurusan teknik informatika STMIK Amikom 

Yogyakarta dengan judul Membangun Sistem Informasi Service Pada Bengkel 

Resmi Suzuki Raharjo Motor Kaliwungu Menggunakan Java Dan SQL. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan meneliti tentang sistem pengolahan 

data service yang di bangun dengan menggunakan Java dan database SQL. 

Permasalahan yang dibahas mencakup pelayanan jasa dan persediaan suku 
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cadang. Kelemahan sistem lama dengan sistem manual adalah waktu 

pengolahan data dan pencarian data servis. Kemudian Kurniawan 

menggunakan metode PIECES dalam melakukan analisisnya menemukan 

beberapa kelemahan, di antaranya adalah kinerja pada pembuatan laporan 

membutuhkan waktu yang cukup lama,setidaknya di butuhkan 30 menit, 

penyajian informasi yang kurang akurat karena data tidak tersusun dengan rapi 

dan mudah hilang, dari segi biaya untuk pembuatan laporan masih mahal. 

Keamanan data kurang terjamin, karena masih dalam bentuk manual (kertas). 

Serta terkadang data rusak atau hilang akibat masih berupa bentuk fisik 

(kertas) juga menjadi sorotan oleh Kurniawan, sehingga dibuatlah usulan 

menggunakan sistem informasi dengan teknologi komputer untuk menutupi 

kelemahan sistem yang sedang berjalan. Usulan yang dilakukan oleh 

Kurniawan diharapkan mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan 

relevan serta dapat menghemat waktu untuk pencarian dan pemasukan data 

dan dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat meng-edit 

data dengan mudah. Sistem yang diusulkan menggunakan pemrograman java 

dan database mysql.  

4. Oleh Hanaf, Firzaldy, jurusan Sistem Informasi STMIK Surabaya dengan 

judul Rancang Bangun Sistem Informasi Bengkel Mobil Berbasis web (Studi 

Kasus PT Surya Kencana). PT Surya Kencana adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa yaitu perbaikan mobil. Dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa perrmasalah ada pada proses pengolahan data yang 

dilakukan menggunakan cara manual yang terkadang berjalan tidak sesuai 

dengan rencana sehingga berdampak pada keluhan pelanggan sebagai 
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pengguna jasa. Permasalahan transaksi yang masih dilakukan dengan 

menggunakan pencatatan-pencatatan didalam sebuah buku dapat 

menyebabkan proses transaksi menjadi terhambat. Didalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan masih sangatlah kurang. 

Pemberian informasi hanya dapat diberikan jika terdapat pelanggan yang 

menanyakan melalui telepon ataupun secara langsung. Selain itu, pemberian 

informasi tersebut tidak dapat diberikan saat itu juga karena harus mencari 

satu persatu data manual yang dapat menyebabkan keluhan pelanggan. 

Karena itu PT Surya Kencana menginginkan suatu informasi yang 

dibutuhkan oleh pelanggan yang dapat di akses dimana saja dan kapan saja 

secara cepat dan tepat. Informasi-informasi yang dibutuhkan pelanggan 

tersebut seperti jadwal perawatan mobil, jadwal pengambilan, dan rincian 

pembayaran. Kemudian Hanaf menyimpulkan dari permasalah dan keinginan 

yang ada maka dibutuhkan suatu sistem informasi sebagai alat bantu yang 

tepat. Sisem informasi yang di usulkan adalah sistem informasi bengkel 

berbasis web. Dapat di simpulkan aplikasi yang di buat telah sesuai dengan 

kebutuhan proses bisnis pada PT Surya Kencana dan dapat memberikan 

informasi secara cepat serta tingkat kesesuaian informasi yang diberikan 

dengan kebutuhan pelanggan disimpulkan bahwa aplikasi tersebut telah 

sesuai. 

Dari ketiga tinjauan pustaka di atas yang digunakan sebagai pendukung 

dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian dilakukan 

sebelumnya. Perbedaan yang ada diharapkan dapat menjadi referensi demi 

tercapainya suatu kebutuhan sistem yang baik. 



8 
 

Pada tinjauan pustaka yang pertama dengan judul “Sistem Informasi Jasa 

Layanan service Sepeda Motor pada Ahass Motor Cahaya Sakti 871 Tlogosari 

Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Afrianto membahas tentang sistem 

informasi servis dan penjualan suku cadang motor. Sistem yang berjalan pada 

Ahass Motor Cahaya Sakti masih menggunakan sistem konvensional yang dalam 

prakeknya menemui beberapa kelemahan seperti proses pendataan servis, 

pendaftaran, penjualan suku cadang dan laporan memerlukan waktu yang cukup 

lama. Sistem informasi yang di usulkan menggunakan teknologi komputer 

berbasis stand alone atau desktop. Sistem dapat memberikan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat terkait pendataan motor, pendataan pelanggan, pendataan 

servis, pendataan mekanik, pendatan suku cadang, pendataan pendaftaran, dan 

pendataan pembayaran, serta dapat menghasilkan laporan pendapatan servis dan 

laporan penjualan suku cadang. Kemudian dalam sarannya agar pada penelitian 

selanjutnya dapat dikembangkan menjadi teknologi berbasis client-server 

sehingga dapat melibatkan bagian-bagian lain. Berdasarkan saran tersebut penulis 

bermaksud untuk melanjutkannya menjadi teknologi berbasis client-server tetapi 

dengan kasus yang mirip, yakni dalam kasus yang penulis bahas adalah servis 

kendaraan roda empat atau mobil pada PT Mimosa Abadi (Mazda Lampung). 

Diharapakan dengan penerapan ini akan lebih memaksimalkan fungsi sistem 

sebagai alat bantu proses kegiatan servis. 

Tinjauan pustaka kedua yang berjudul “Membangun Sistem Informasi 

Service Pada Bengkel Resmi Suzuki Raharjo Motor Kaliwungu Menggunakan 

Java Dan SQL”, pada penelitian tersebut membahas usulan sistem informasi 

servis yang dibuat dengan Java dan MYSQL. Usulan tersebut membahas 
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pengolahan data servis dan sparepart. Fitur yang terdapat didalamnya mencakup 

pendataan pelanggan, kendaraan, pegawai, dan transaksi service disertai dengan 

pelaporan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada pemrograman dan 

database yang digunakan. Penulis menggunakan Borland Delphi serta My SQL 

sebagai basisdata. Selanjutnya pada penelitian yang akan penulis lakukan pada 

sistem informasi menambahkan fitur tingkatan user atau pengguna. Setiap 

pengguna mempunyai hak dan batasan dalam menggunakan sistem sehingga dapat 

meningkatkan keamanan dalam hal akses sistem.  

Pada tinjauan pustaka ketiga berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi 

Bengkel Mobil Berbasis web (Studi Kasus PT Surya Kencana) oleh Hanaf, sistem 

informasi yang diusulkan adalah sistem informasi servis pada bengkel dengan 

berbasis web. Sistem tersebut dapat menyediakan informasi yang cepat dan dapat 

di akses kapanpun dan dimanapun selama tersedia jaringan internet. Penelitian 

yang penulis lakukan saat ini adalah membangun sebuah sistem informasi servis 

berbasis client-server. Penulis memilih menggunakan jaringan client-server 

dengan pertimbangan bahwa proses pengolahan data yang dilakukan dinilai cukup 

baik dilakukan dengan teknologi jaringan ini karena ruang kerja antar pegawai 

masih terdapat dalam satu lingkup gedung PT Mimosa Abadi. 

 

 

 

 

 

 


