
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  

Perusahaan jasa perbaikan listrik semakin banyak dijumpai di indonesia. 

Dengan semakin banyaknya usaha yang berjalan di bidang ini, maka setiap pelaku 

usaha dituntut untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya baik juga cepat 

kepada para pelanggannya. Dengan perbaikan yang dilakukan dengan cepat dan 

hasil kerja yang memuaskan diharapkan berbanding lurus dengan keuntungan yang 

didapat.  

Dengan semakin banyaknya pengguna internet dan berkembangnya 

teknologi, para pelaku usaha  dapat memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan 

kinerja mereka dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi,  data perusahaan seperti data pelanggan dan data barang dapat 

diolah menjadi informasi dengan cepat sehingga dapat mengurangi kerugian baik 

materi ataupun waktu dengan menggunakan program aplikasi. 

Abi Elektrik merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa  yaitu 

perbaikan, pemasangan dan perawatan peralatan listrik rumah tangga. Proses yang 

berjalan masih banyak yang dilakukan secara manual. Sebagai contoh: data 

pelanggan dan data barang yang dicatat masih disimpan menggunakan buku besar, 

pembuatan bukti transaksi juga masih dilalakukan dengan menulis langsung ke 

nota. Hal ini dapat berakibat terjadinya kesalahan seperti kehilangan dokumen, 

kesalahan pencatatan dan tertukarnya dokumen. 
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Untuk meningkatkan kinerja  dan memperluas cangkupan pasar usaha, dalam 

hal ini akan dibuat program aplikasi berbasis web dimana calon konsumen dapat 

melihat informasi pelayanan jasa perbaikan secara online. Berdasarkan uraian di 

atas maka  penulis memutuskan membuat laporan  tugas akhir  dengan judul  

“Sitem Informasi Jasa Perbaikan Peralatan Listrik Pada Bengkel Abi Elektrik 

“. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarka uraian di atas maka yang menjadi dasar penyusunan tugas akhir 

ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem pengolahan data dengan baik sehingga dapat 

mengurangi kesalahan saat pencatatan ? 

2. Bagaimana merancang sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam 

mengakses informasi tentang jasa perbaikan di bengkel Abi Elektrik ? 

3. Bagaimana cara mengetahui Informasi jasa perbaikan secara online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Melihat rumusan masalah yang ada maka yang menjadi batasan masalah 

laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Penulis hanya memfokuskan pada pencatatan data pelanggan dan data 

barang yang masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam buku 

besar, data yang telah dicatat dapat dilihat oleh teknisi untuk mengetahui 

jenis kerusakan barang sebagai informasi tambahan guna memperbaiki 

kerusakan. 
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2. Perancangan sistem yang akan dibuat menggunakan aplikasi berbasis web 

yang berisi informasi. 

3. Daerah cangkupan jasa perbaikan listrik dibatasi hanya di wilayah 

Bandarlampung yaitu Tanjung Karang. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuat suatu aplikasi berbasis web dimana pelanggan dapat melihat 

informasi jasa perbaikan peralatan listrik secara online, Sehingga dapat 

mempermudah  pelanggan dalam mengakses informasi mengenai jasa perbaikan. 

Penelitian ini juga bertujuan merancang sistem pengolahan data secara 

terkomputerisasi yaitu penyimpanan data  ke dalam database untuk mengurangi 

resiko kehilangan, serta kesalahan dalam proses pencatatan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam segi bisinis hal ini dapat meningkatkan pendapatan usaha karena dapat 

mencangkup pelanggan yang lebih banyak karena dapat mempromosikan bengkel 

mereka secara onlile  melalui internet . 

Kemudahan bagi para calon pelanggan yang nantinya ingin memperbaiki 

peralatan listrik mereka yang mengalami kerusakan dapat mengakses informasi 

yang tersedia dalam web yang akan di buat. 
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1.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

     Proses pengumpulan data yang pertama yaitu dengan melakukan 

wawancara untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang berlangsung dan 

mempelajari sistem  yang sedang berjalan di bengkel tersebut. Penulis 

melakukan wawancara secara langsung dengan teknisi yang terkait untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan 

laporan akhir ini. 

 

2. Pengamatan (Observation) 

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada bagian teknisi, 

proses pencatatan data pelanggan dan bagaimana sistem yang berjalan, 

Sehingga penulis dapat secara nyata mengetahui bagaimana suatu barang 

elektronik yang rusak di perbaiki hingga sampai ke tangan pelanggan 

dengan keadaan baik. 

 

3. Tinjauan Pustaka (Literature Review) 

     Penulis melakukan metode tinjauan pustaka yaitu pengumpulan data 

dengan membaca buku-buku dan jurnal – jurnal yang berkaitan, kemudian 

mempelajari dengan cara mencari sumber teori pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan sebagai referensi dalam 

penyusunan laporan akhir. 



5 
 

4. Dokumentasi (Documentation) 

     Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data 

seperti bukti transaksi, data pelanggan dan data barang dari konsumen. 

Sehingga penulis dapat mengembangkan sistem yang akan dibuat dalam 

penyusunan laporan akhir ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab setiap 

bab diuraikan secara garis besar tersusun sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, 

klasifikasi sistem, , pengertian sistem informasi, pengertian jasa 

perbaikan, dan penjelasan tentang program aplikasi berbasis web, 

serta membandingkan informasi hasil penelitian dengan masalah 

yang sedang diteliti. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN    

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta 

tahapan analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta 

tahapan pengembangan sistem yang akan dibuat. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang implementasi (OS, prangkat keras dan 

bahasa pemrograman yang digunakan), serta dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 

diimplementasikan dalam bentuk program.  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas 

dalam bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran untuk penulis 

dalam membuat laporan akhir pada bengkel Abi Elektrik yang 

berhubungan dengan sistem yang akan dipakai. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


