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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat membeli jam tangan dalam kurun waktu tertentu pasti mengalami 

kerusakan. Jenis kerusakan pun beragam, mulai dari yang ringan sampai yang 

berat. Dalam hal ini jasa reparasi jam sangatlah dibutuhkan, karena mereka dapat 

memperbaiki kerusakan pada jam. Dengan beragam jenis kerusakan, sehingga 

dapat digunakan kembali oleh pemilik jam seperti sedia kala. 

Namun, tidak semua pemilik jam menunggu jam tangannya selesai 

diperbaiki apabila kerusakan tergolong ringan. Akan tetapi, hal lain dikarenakan 

masalah seperti kesibukan pemilik jam dan atau tidak tersedianya spare part jam 

saat itu. Terlebih lagi jumlah pelanggan yang ditangani lebih dari 10 orang dalam 

sehari sementara hanya ada satu pereparasi jam, sehingga menyulitkan pereparasi 

jam dalam mengelola kerusakan yang tergolong dapat diselesaikan hari itu juga 

dengan yang memerlukan waktu lama dalam perbaikan.  

Dari permasalahan diatas, maka dibuatlah aplikasi web reparasi jam 

dengan menggunakan Node js sebagai platform berbahasa pemrograman 

javascript dan menggunakan MongoDB sebagai database yang nantinya 

difungsikan untuk mengelola data pemilik jam, kerusakan, biaya perbaikan, dan 

estimasi lama pengerjaan. Sehingga apabila jam telah selesai diperbaiki, maka 

pemilik jam akan dihubungi sesuai data yang tersimpan pada aplikasi web reparasi 

jam. 
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Aplikasi web pada dasarnya merupakan aplikasi yang langsung dapat 

digunakan dengan menggunakan web browser. Dalam pembuatan aplikasi 

berbasis web sendiri salah satu piranti lunak yang dapat digunakan adalah Node 

js. Node js merupakan Server Side Javascript yang dikembangkan dari engine 

javascript, dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Piranti lunak ini 

memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis web, sebagai aplikasi server. 

Dalam pembuatan aplikasi web reparasi jam, penulis menggunakan 

database MongoDB yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam bentuk 

dokumen atau Database Document Store / Document-Oriented Database sebagai 

teknologi dalam mengelola data aplikasi web yang akan dibuat pada aplikasi web 

ROLEX Reparasi Jam. ROLEX Reparasi Jam sendiri merupakan sebuah tempat 

reparasi jam yang berlokasi di Lantai Supermarket Ramai Mall Jalan Ahmad Yani 

No.73, Ngupasan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu bagaimana membuat Aplikasi Web Reparasi Jam dengan 

mengimplementasikan Node js dan MongoDB sebagai database serta 

implementasi aplikasi web reparasi jam bagi pelanggan jasa ROLEX Reparasi 

Jam. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Dari rumusan masalah diatas, adapun ruang lingkup dari pada pembuatan 

Aplikasi Web Reparasi Jam ini antara lain : 

1. Aplikasi reparasi jam ini berbasis web. 

2. Aplikasi web reparasi jam akan menggunakan Node js sebagai platform 

javascript. 

3. Aplikasi web reparasi jam akan menggunakan MongoDB sebagai 

database. 

4. Aplikasi berjalan pada server publik 

5. Membuat repository Heroku app kemudian mengunggah sebuah Aplikasi 

web reparasi jam ke dalam repository tersebut dan push ke repository 

Heroku. 

6. Untuk menggunakan Aplikasi web reparasi jam, pengguna menggunakan 

browser. 

7. Pengguna Aplikasi web reparasi jam ini dapat mengetahui progress 

pengerjaan sampai sejauh mana dikerjakan dan biaya perbaikan, dengan 

menggunakan kode unik, setelah mengisi form pelanggan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian pada pembuatan Aplikasi web reparasi jam ini 

yaitu, membuat Aplikasi web reparasi jam yang menggunakan Node js dan 
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menggunakan database MongoDB untuk menyimpan data, serta implementasi 

aplikasi web reparasi jam bagi pelanggan jasa ROLEX reparasi jam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian pada pembuatan Aplikasi web reparasi jam ini 

yaitu, membuat Aplikasi web reparasi jam untuk pereparasi jasa ROLEX reparasi 

jam dalam mengelola kerusakan yang memerlukan waktu lama dalam perbaikan. 

Sehingga pelanggan jasa ROLEX reparasi jam dapat mengatur waktu untuk 

datang mengambil jam yang telah selesai diperbaiki oleh pereparasi jam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang 

mengapa penelitian ini dibuat untuk pereparasi jam termasuk penjelasan singkat 

mengenai penggunaan Node js dan MongoDB sebagai database, sekaligus juga 

bagaimana rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian pembuatan Aplikasi web reparasi jam. 

BAB II Tinjauan Pustaka, merupakan acuan sekaligus dasar teori yang 

digunakan dalam penelitian, yang mana dapat menggali pemahaman mengenai 

permasalahan pada penelitian dan atau pemecahan masalah serta penautan sumber 

penelitian pihak lain yang digunakan sebagai acuan pada pembuatan penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, merupakan penjelasan detail mengenai 

bahan/data, peralatan, prosedur dan pengumpulan data, sekaligus analisis dan 

rancangan sistem yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi web reparasi jam. 
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BAB IV Implementasi dan Pembahasan, merupakan implementasi dan uji 

coba sistem sekaligus pembahasan mengenai hasil pengujian dalam pembuatan 

Aplikasi web reparasi jam serta bagaimana aplikasi dapat digunakan oleh 

pengguna. 

BAB V Penutup, merupakan hasil dari penelitian yang berisi jawaban 

mengenai permasalahan dan tujuan yang sekaligus mengenai kesimpulan dan 

saran alternatif pengembangan Aplikasi web reparasi jam lebih lanjut. 

 

 


