
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dani servis elektronik merupakan toko yang bergerak di bidang jasa servis elektronik 

yang terletak di daerah Brantaksekarjati, Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara . toko ini 

melayani jasa servis elektronik dan menyediakan sparepart elektronik. Ketersediaan dan 

Kemudahan yang ditawarkan mampu menjaring lebih banyak konsumen bagi toko yang 

bergerak di bidang usaha jasa servis elektronik, hal ini memudahkan konsumen untuk 

melakukan pemesanan jasa, selain itu sistem informasi sangat membantu dalam penyimpanan 

dan pengolahan data servis yang masuk dan keluar serta mampu meningkatkan produktifitas 

usaha. 

Pelayanan servis elektronik dalam proses pengelolaan data masih menggunakan 

sistem pencatatan pada lembaran – lembaran kertas tanpa menggunakan media bantu yang 

terdapat pada komputer seperti Microsoft office maupun Microsoft excel. pengolahan datanya 

masih lama, sehingga saat pencarian data servis kurang efisien dalam pengerjaannya dan 

tidak dapat tersimpan dalam satu tempat penyimpanan, karna terlalu banyaknya data servis 

elektronik, setiap harinya pada toko dani servis elektronik terdapat kurang lebihnya 5 

transaksi servis elektronik dan dalam setiap minggunya juga ada komponen sparepart kurang 

lebihnya 100 barang ini merupakan barang sparepart yang harganya bervariasi mulai dari Rp 

3500 sampai dengan ratusan ribu lebih tergantung barangnya untuk barang servisanya, dan 

harga yang dikeluarkan pada jasa pelayanan servis elektronik ini sesuai dengan tingkat 

kerusakan pada barang elektroniknya mulai dari Rp 30.000 sampai dengan ratusan ribu, 

sehingga pada saat proses pelaporan sering terlambat, Dengan masih menggunakan sistem 

manual menyebabkan transaksi penerimaan servis tidak tercatat sepenuhnya, sehingga terjadi 

keterlambatan penanganan servis dan terjadinya keterlambatan pengambilan, biasanya servis 

elektronik bisa 5 sampai 10 hari sudah jadi barang servis elektroniknya dan ini bisa sampai 

berbulan – bulan baru diambil, ini dikarenakan data servis hilang sulit mengkonfirmasikan 

kepada pihak konsumen. 

Oleh karena itu untuk membantu memudahkan konsumen dalam melakukan 

pemesanan jasa servis elektronik dan membantu pemilik toko dalam mengelola data servis 

elektronik tersebut. Berdasarkan masalah yang terjadi dalam perusahaan itu diperlukan suatu 

sistem, dimana salah satu solusi yang bisa digunakan adalah sistem informasi pelayanan 



 

 

servis. Untuk itu penulis mencoba merancang suatu sistem informasi peleyanan servis 

elektronik pada Dani elektronik berbasis web dan menggunakan Notifikasi WA.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diurai diatas maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun dan merancang suatu sistem 

informasi sistem informasi pelayanan servis elektronik pada Dani Servis Elektronik Berbasis 

Web dan Menggunakan Notifikasi WA. Sebagai solusi untuk memudahkan konsumen dalam 

melakukan pemesanan jasa servis elektronik dan dapat membantu dalam hal menangani 

permasalahan-permasalahan pengolahan data servis elektronik dan juga membantu pemimpin 

dalam proses pengambilan keputusan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar dapat lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup didalamnya tidak 

berkembang maupun menyimpang terlalu jauh dari tujuan awalnya dan tidak juga 

mengurangi efektifitas pemecahannya, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem yang dibuat ini Menangani pengelolaan barang servis Elektronik 

2. Sistem ini juga mendata  data pelanggan, data barang,  transaksi servis elektronik, 

laporan harian dan mingguan 

3. Sistem ini dapet diakses oleh,  Admin, pemilik toko Servis elektronik , dan teknisi 

4. Aplikasi dibangun menggunakan HTML, PHP dan MySQL sebagai database. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Membangun sistem agar Admin , Pemilik  dan Teknisi Dapat Mengelola data 

Barang servisan  menggunakan sistem dengan mudah.  

2. Memberikan kemudahan pembaharuan data melalui website yang responsif  

3. Membangun sistem ini dapat mempermudah konsumen dalam melakukan servis 

elektronik 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Individu 

1) Menerapkan ilmu yang selama ini didapatkan saat perkuliahan atau di luar 

perkuliahan. 



 

 

2) Mendapatkan ilmu baru tentang penelitian dari studi kasus yang belum pernah 

didapat dalam perkuliahan. 

1.5.2 Bagi Akademis 

1) Mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penerapan yang didapat mahasiswa 

dalam menguasai ilmu baik yang berupa terori maupun prakteknya. 

2) Acuan penilaian untuk mahasiswa serta dijadikan bahan evaluasi pembelajaran 

untuk periode berikutnya. 

3) Membekali kemampuan dasar dalam menangani masalah atau suatu projek yang 

akan didapatkan setelah lulus nantinya. 

1.5.3 Bagi Instansi 

1) Mempermudah Admin, Pemilik toko dan teknisi dalam mengelola data barang 

servisan 

2) Dapat melakukan pendataan data pelanggan ,transaksi servis elektronik dengan 

cepat dan mudah 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa 

sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 

1.6.1.1 Sumber Data Primer 

1) Observasi 

Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung proses aktivitas dan 

Pengelolaan barang servisan elektronik untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai permasalahan yang teliti. Misal mengamati pada contoh kegiatan dalam 

mendata barang servisan dan mendata data pelanggan yang menservis barangnya yang 

sedang berlangsung pada toko servis elektronik. 

2) Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab 

dengan pihak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai kegiatan aktivitas di Toko Servis Elektronik. Seperti wawancara tentang 

dalam mendata barang Servisan elektronik, mengelola data pelanggan,  dan data 

sparepart dan juga data laporan sehari – hari pada toko servis elektronik dengan 

pemilik toko. 



 

 

1.6.1.2 Sumber Data Sekunder 

1) Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data melalui buku – buku yang sesuai dengan tema permasalahan, 

contohnya buku analisis dan desain sistem informasi. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus 

hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis 

dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi 

kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan - tahapan perencanaan (planning), 

permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem ke para 

pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak 

lengkap yang dihasilkan.  

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut 

yaitu: requirement (analisis kebutuhan), design system (desain sistem), Coding (pengkodean) 

& Testing (pengujian), Penerapan Program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode 

waterfall adalah sebagai berikut : 

1. Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan menganalisa masalah yang ada pada 

objek yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh 

pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat 

diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung di ketiga objek. 

2. System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan 

desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat 

keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut 

unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji 

untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4. Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke 

dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah 



 

 

integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 



 

 

5. Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang  sudah  jadi,  dijalankan  

serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki  

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Namun tahap ini tidak 

dilakukan, karena hasil akhirnya adalah pengujian saat sidang skripsi setelah itu 

selesai. 

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah sebuah 

standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan 

menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu Unified Modelling Language 

(UML). UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML 

merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. (Sukamto dan Shalahuddin, 2018). 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modelling Language (UML) antara lain: 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu 

atau lebih actor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use Case digunakan 

untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas - kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 



 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada Use Case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan yang diterima antar 

objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain 

melalui pesan pada sekuensi sebuah Use Case atau operasi. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin digunakan 

untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah mesin atau sistem 

atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai keadaan yang 

dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian-kejadian (events) yang menyebabkan 

objek dari satu tempat ke tempat yang lain. 

5. Activity Diagram  

Activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan 

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh sistem 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan sistem informasi 

tersebut adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran 

 

PROBLEMS 

 

 Proses transaksi pelayanan maupun 

servis yang masih manual atau belum 

terkomputerisasi. 

 Lamanya proses pemberitahuan kepada 

konsumen ketika barang telah selesai 

diperbaiki atau diservis. 

 Merekap nota data servisan  yang masih 

manual di pembukuan sehingga kurang 

efisien untuk membuat laporan. 

 Susahnya pelanggan dalam mengetahui 

status barang servisan. 

 

OPPORTUNITY 

 Dengan adanya Sistem Informasi pelayanan 

servis ini dapat di gunakan untuk mengelola 

data proses transaksi servis 

 Adanya teknologi WA gateway kepada  

pelanggan untuk pengingat barang yang diservis 

ketika sudah selesai 

 Dengan menggunakan Web  agar tampilan 

sistem teratur. 

 Dengan teknologi berbasis web  konsumen 

dapat mengetahui dalam status apa barang yang 

diservis. 

APPROACH 

Membangun suatu sistem yang dapat digunakan untuk 

memudahkan dalam pengelolaan data servisan dan proses 

pelayanan servis  antara konsumen dengan pemilik toko  

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : Visual Code, Xampp, Chrome, 

 Coding : PHP 

 Database : MySQL 

 Testing : Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem akan diimplementasikan pada toko Dani Servis 

Elektronik 

. 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Pengukuran perangkat lunak menggunakan kuisioner 

. 

RESULT 

  Sistem informasi pelayanan servis elektronik pada 

dani servis elektronik berbasis web dan 

menggunakan notifikasi WA 

. 


