
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan adanya 

persaingan antar dunia usaha yang semakin ketat dikarenakan kemajuan 

teknologi yang sangat pesat pada masa sekarang ini menuntut kemampuan 

pimpinan perusahaan dalam mengalokasikan kebutuhan perusahaannya 

secara efektif dan efisien. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan 

akurat, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dibuat menurut pola 

yang terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan. Alasannya teknologi informasi dapat 

memperbaiki efektivitas pengelolaan, salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Salah 

satu pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dengan pelanggan adalah sistem booking service berbasis 

web (Kadapi, 2017). 

Perkembangan bisnis di era digital yaitu aplikasi mobile yang beredar 

begitu banyak dan fungsinya pun bermacam-macam, termasuk aplikasi terkait 

bisnis dan belanja online. Selain itu, semakin banyak pula bisnis jasa 

pengembang aplikasi mobile yang menawarkan jasa mereka untuk berbagai 

platform seperti Android, iOS, Windows Phone, dan lainnya. Pengembang 

aplikasi juga telah menjalin kerjasama dengan operator seluler, antara lain 

untuk peningkatan kecepatan layanan internet operator seluler, sehingga 
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memfasilitasi bisnis online. Bengkel Alam Jaya adalah perusahan yang 

bergerak dalam bidang jasa service kendaraan bermotor. Bengkel Alam Jaya 

yang beralamatkan di Jl. P. Tirtayasa No.9, Sukabumi. Bandar Lampung, 

Bengkel Alam Jaya merupakan bengkel sepeda motor yang telah berdiri sejak 

tanggal 01 Januari 2010. Awalnya, Bengkel Alam Jaya adalah bengkel umum 

yang melayani jasa servis seluruh tipe dan merek kendaraan bermotor. 

Dalam melakukan pemesanan service kendaraan pelanggan harus datang 

langsung kebengkel lalu pelanggan menyiapkan kendaraan dan memberikan 

informasi service kepada admin yang mengakibatkan pengantrian dalam 

perbaikan sehingga tidak diketahui pelanggan harus menunggu berapa lama 

informasi jumlah motor yang diperbaiki sebelumnya dan juga tidak diketahui 

berapa motor lagi yang belum di perbaiki pada Bengkel Alam Jaya. 

Solusi dari masalah diatas, maka dapat diatasi dengan membuat aplikasi 

booking service motor untuk mempermudah bengkel dalam mengelola data 

booking dan mengahasilkan laporan booking yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan dan aplikasi booking service motor juga dapat mengurangi 

complain costumer (Kadapi, 2017). Selain itu pemanfaatan teknologi 

informasi pada bengkel juga dapat  meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan (Kurniawan, 2015). Dari latar belakang maka dlakukan penelitian 

dengan judul “Aplikasi Booking ServiceMotor Berbasis Mobile (Study 

Kasus: Bengkel Alam Jaya)” diharapkan dapat mempermudah pelanggan 

dalam memesan jasa service motor dimana saja dan kapan saja, pelanggan 

dapat menentukan jadwal service yang diinginkan oleh pelanggan dan 

perusahaan. Dan untuk pelanggan yang tidak menggunakan mobile pelanggan 



dapat mendaftarkan booking service kepada bagian admin pada Bengkel 

Alam Jaya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem booking service dalam 

bentuk aplikasi mobile? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah untuk membuat aplikasi ini 

meminimalisir waktu pelanggan dalam melakukan booking service pada Bengkel 

Alam Jaya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Mengelola data booking service kendaraan bermotor, data yang dibahas 

adalah data pelanggan dan booking. 

2. Estimasi waktu service ditentukan untuk 1 jam maksimal 4 orang yang 

melakukan service dan berlaku pada jam berikutnya. 

3. Jadwal service ditentukan oleh pihak bengkel Alam Jaya. 

4. Menghasilkan laporan booking service motor. 

5. Tidak membahas transaksi pembayaran service motor. 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama 

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

membuat aplikasi booking service motor. 

2.  Bagi Perusahaan 

Aplikasi booking service motor yang dibuat mampu mengubah sistem manual 

menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu mempermudah pengolahan 

dan penyimpanan data sehingga mengahasilkan laporan sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Selain itu aplikasi booking service motor ini juga dapat 

meningkatkan pelayanan dan mengurangi keluhan pelanggan. 

 


