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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

 Pada zaman sekarang handphone merupakan salah satu alat yang 

sering digunakan oleh masyarakat.Handphone saat ini selain digunakan untuk 

berkomunikasi juga dapat digunakan sebagai media belajar, berbagi 

informasi, dan masih banyak lagi.Meningkatnya penggunaan handphone dan 

juga banyaknya pengguna perangkat tersebut yang tidak mampu menangani 

beberapa masalah terkait dengan kerusakan sistem operasi atau kerusakan 

fisik memberi peluang tersendiri bagi para teknisi handphone dan usaha untuk 

membuka usaha dibidang penservisan handphone. 

Mefu-Tech merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

servis handphone yang terletak di Pangkalpinang Provinsi kepulauan Bangka 

Belitung, yang berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang baik dan 

cepat kepada pelanggan khususnya pada pelayanan servis handphone. Mefu-

Tech Pangkalpinang ini, memiliki beberapa masalah anatara lain pengolahan 

data pelanggan dan data servis masih dilakukan secara manual. Terkadang 

karyawan mengalami kesuliatan dalam pegolahan data pelanggan dan servis 

handphone, sehingga data-data yang telah dicatat secara manual sewaktu 

waktu mengalami kehilangan maka akan memakan waktu yang cukup lama 

dalam mencarinya kemudian pembuatan laporan penjualan masih dilakukan 

perhitungan secara manual sehingga pada saat proses perhitungan akan 

memakanwaktu yang cukup lama. 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis mencoba untuk 

membuat sistem informasi terkomputerisasi berbasi web yang dikembangkan 

untuk memberikan pelayanan dan informasi yang mudah digunakan bagi 

karyawan MEFU-TECH Pangkalpinang, maka penulis dapat mengambil 

judul dalam laporan skripsi ini yaitu “SISTEM 

INFORMASIPELAYANAN JASA SERVIS HANDPHONE PADA 

MEFU-TECH PANGKALKALPINANG BERBASIS WEB”. 
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1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dibuatlah rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web 

yang baik bagi MEFU-TECH ? 

2. Bagaimana membuat sistem pendataan pelanggan, pendataan servis, dan 

pembuatan laporan penjualan dengan baik pada MEFU-TECH ? 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktivitas penelitian ini 

hanya membatasi mengenai : 

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, model Waterfall. 

2. Informasi yang disajikan terbatas, meliputipendataan pelanggan, 

pendataan servis, dan pembuatanlaporan penjualan 

3. Ruang lingkup penggunan sistem ini hanya dapat digunakan pada 

admin/karyawan MEFU-TECH dan belum meliputi pelanggan. 

4. Pada penelitian ini tidak membahas tentang garansi. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 AdapuntujuanpenelitianiniadalahuntukmembuatsuatuSistemInformasiP

elayananJasaServisHandphonePada MEFU-TECH Berbasis Web 

sebagaiberikut : 

1. Mempermudah karyawan dalam pengelolan data pelanggan, data servis, 

dan pembuatan laporan penjualan 

2. Mempermudah memberi informasi kepada MEFU-TECH dalam 

pendataan pelanggan dan servis. 

 

1.4.2 ManfaatPenelitian 

  Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolan data 

pelanggan dan Servis padaMEFU-TECH. 
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2. Menjadi sumber pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan sistem 

informasipengelolan Servis. 

3. Sistem Informasi yang di bangun penulis pada MEFU-TECH 

untukmempermudah dan efisien waktu dalam pengolahan data Servis 

pada MEFU-TECH. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akanmemberikan 

gambaran yang singkat, mudah dimengerti dan juga jelas sesuai dengan ruang 

lingkup yangdibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan penelitian ini 

terdiri dari 5 bab sebagaiberikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan secara umum dari isi laporan 

skripsi, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

dikutip dari buku, e-book, jurnal,prosiding, maupun skripsi atau 

thesis publikasi yang berkaitan dengan judul, model danmetode 

yang digunakan serta beberapa teori pendukung yang sesuai 

dengan topic penelitian ini. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode pendekatan yang digunakan, model 

pengembangan sistem yang digunakan dan juga alat bantu(tools) 

pengembangan sistem yang digunakan untuk penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : sekilas tentang sejarah instansi tempat 

riset, struktur organisasi dan aktifitas-aktifitas yang berjalan 

pada instansi tersebut. Dalam bab ini juga berisi tentang 
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pembahasan mengenai analisa yang dibahas meliputi definisi 

masalah , analisis system yang berjalan, gambaran umum system 

informasi yang akan dibuat, rancangan data base, dan rancangan 

layar. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini, yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 

saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. Disamping itu, 

untuk melengkapi skripsi ini penulis melampirkan bebrapa 

dokumen yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


