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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

PT. Tunas Dwipa Matra adalah salah satu perusahaan dagang yang 

bergerak di bidang perdagangan motor, khususnya motor bermerek Honda 

dengan berbagai type. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, perusahaan ini 

berkonsentrasi pada penjualan motor Honda dan suku cadang Honda dengan 

berbagai type. 

Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi terutama teknologi 

berbasis internet seperti website dimana segala informasi yang diinginkan bisa 

dengan mudah dan murah diperoleh. Untuk menunjang efektifitas, 

produktifitas dan efisiensi dalam suatu organisasi/instansi atau perusahaan 

dalam menyelesaikan masalah manajemen, terutama memberikan pelayanan 

kepada konsumen atau pelanggan, maka perlu menyusun suatu sistem 

pengelolaan data terkomputerisasi yang baik dan berdaya guna. 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang 

informative, up to date, interaktif, dan dinamis. Diharapkan PT TUNAS 

DWIPA MATRA dapat meningkatkan pelayanan jasa service, yang akan 

membuat semakin tertariknya konsumen selalu service kendaraannya di PT 

TUNAS DWIPA MATRA. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Sistem Informasi Jasa Servis Motor 

Berbasis Web Pada PT TUNAS DWIPA MATRA Pangkalpinang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang proses pelayanan jasa servis motor yang baik 

pada PT TUNAS DWIPA MATRA di Pangkalpinang  
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2. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pelayanan jasa 

servis motor yang akan dibuat agar dapat diterapkan oleh perusahaan 

sehingga menimbulkan efisisensi waktu kerja. 

3. Bagaimana mengelola data servis secara efisien dan efektif sehingga 

mempermudah dalam pencarian data 

4. Bagaimana menguji sistem informasi pelayanan jasa servis motor yang 

akan dibuat sehingga dapat diterapkan baik jangka waktu yang panjang 

ataupun dalam waktu yang pendek. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka akan diberikan batasan-

batasan masalah dalam penulisan penelitian ini, agar tidak jauh dari materi 

pembahasan. 

 Penelitian ini hanya dibatasi sebagai berikut: 

1. Pembahasan hanya mencangkup pada proses pelayanan jasa servis 

motor secara online,mulai dari pendaftaran sampai jasa servis pada PT 

TUNAS DWIPA MATRA. 

2. Sistem pembayaran dilakukan di bengkel 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian tentang “SISTEM INFORMASI JASA SERVIS 

MOTOR BERBASIS WEB PADA PT TUNAS DWIPA MATRA” Diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai berikut : 

1. Sebagai acuan perusahaan untuk membangun suatu sistem. Yang dapat 

menghasilkan sistem yang informatif, up to date, interaktif, dan dinamis. 

Dan dapat meningkatkan pelayanan jasa servis yang akan membuat 

semakin tertariknya konsumen selalu servis motor pada PT TUNAS 

DWIPA MATRA 
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1.5 Metodologi Penelitian 

 Metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Model pengembangan perangkat lunak dengan waterfall 

Berikut tahapan-tahapan dengan Model waterfall: 

a. Tahap Perencanaan Sistem 

b. Tahap Analisis Sistem 

c. Tahap Desain dan Perancangan Sistem 

d. Tahap Penerapan 

2. Metode berorientasi objek 

Metode berorientasi objek lebih kearah yang lebih nyata, dan dilengkapi 

dengan penyajian grafis dari sistem yang bermanfaat untuk komunikasi 

dengan pengguna dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. 

3. Tools 

Tools yang digunakan sistem ini menggunakan UML (Unified 

Modelling Language): activity diagram, use case diagram, package 

diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram. 

   

 

 


