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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menjadi salah satu 

bagian terpenting bagi manusia. Tidak bisa dipungkiri hampir di setiap rumah 

terdapat kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil.  

Kebutuhan manusia akan penggunaan kendaraan bermotor khususnya mobil 

yang begitu sering, membuat pemilik mobil jarang atau bahkan lupa melakukan 

service mobil. Mobil yang digunakan secara terus menerus jika tidak dilakukan 

perawatan, akan mengalami penurunan fungsi bahkan kerusakan. Untuk 

mengurangi risiko kerusakan pada Mobil, sebaiknya dilakukan service secara 

berkala. Service bisa dilakukan di bengkel resmi misalnya untuk mobil merek 

Toyota bisa dilakukan di PT.Nasmoco Bahana Motor yang beralamat di Jalan 

Brawijaya, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.  

PT.Nasmoco Bahana Motor atau yang biasa disebut Nasmoco Bantul 

merupakan sebuah dealer resmi TOYOTA yang melayani penjualan unit mobil dan 

juga pelayanan purna jual yaitu jasa bengkel dan penyediaan suku cadang. Bengkel 

ini setiap harinya melayani service mobil baik itu yang sudah menjadi Customer 

maupun belum menjadi Customer. Tidak jarang juga terjadi antrian service yang 

panjang karena jumlah unit yang akan diservice lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah teknisi yang bekerja. Tidak sedikit Customer yang memilih untuk 

meninggalkan kendaraannya di bengkel, daripada menunggu pengerjaan mobil 

yang cukup menyita waktu. Hal ini membuat Service Advisor (SA) kesulitan 
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melakukan konfirmasi kepada Customer, ketika mobil dikerjakan dan ditemukan 

masalah yang diperlukan untuk penggantian sparepart, sehingga petugas tidak bisa 

mengganti sparepart tanpa adanya persetujuan dari pemilik kendaraan. Selain itu 

pihak Customer juga tidak bisa mengetahui apakah mobilnya sudah selesai 

diservice dan jam berapa mobil bisa diambil, karena tidak ada informasi mengenai 

pengerjaan mobil sampai tahap mana.  

Berdasarkan uraian diatas akan dibuat sebuah aplikasi berbasis Android 

menggunakan metode Tracking yang ditujukan khusus untuk Customer Nasmoco 

Bantul. Sistem tracking service dibuat menggunakan metode Tracking, yang mana 

sistem ini dapat memberikan laporan tahapan pengerjaan service yang sudah 

dikerjakan, mulai dari penerimaan, produksi, spooring, rematching, engine care, 

headlamp care, flushing ,final inspection, dan washing (cuci). Setelah proses itu 

selesai kemudian dilakukan penyerahan mobil. Aplikasi ini juga menyediakan fitur 

pengisian kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan Customer setelah 

melakukan service di Nasmoco Bantul.  

Tahapan pengerjaan service yang telah dilakukan akan diinputkan oleh 

Service Advisor (SA) melalui sebuah webservice yang dibuat menggunakan 

framework CodeIgniter, framework ini bisa melakukan pertukaran data dengan 

aplikasi Android.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dibuat adalah 

bagaimana membuat sebuah aplikasi android dengan metode Tracking pada sistem 

service mobil di PT. NASMOCO BAHANA MOTOR. 



3 

 

 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus dibengkel PT.NASMOCO BAHANA MOTOR 

2. Aplikasi dibuat untuk Customer dan Service Advisor (SA)  

3. Kendaraan yang diservice hanya khusus untuk merek TOYOTA 

4. Customer baru harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui 

aplikasi atau Service Advisor 

5. Satu Customer bisa menginputkan lebih dari satu data mobil 

6. Data service dapat di inputkan melalui aplikasi Customer maupun SA 

7. Customer mendapatkan Number Work Service (NWS) yang dapat 

digunakan untuk melacak pengerjaan mobilnya 

8. Customer bisa melakukan booking service melalui aplikasi 

9. Customer dapat melihat daftar harga sparepart melalui aplikasi 

10. Customer mengisi kuesioner setelah memperoleh total biaya service  

11. Webservice hanya dibuat khusus untuk Service Advisor (SA) 

12.  SA dapat mengubah atau menghapus data jika diperlukan 

13. SA menginputkan progres pengerjaan service secara manual 

14. Dalam sistem ini tidak mengelola data untuk laporan perperiode  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi android yang dapat 

digunakan oleh Customer untuk melakukan service kendaraan 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan bisa mengurangi penumpukan 

antrian service dan meningkatkan pelayanan service mobil di PT. NASMOCO 

BAHANA MOTOR. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisi deskripsi atau gambaran umum dari masing-

masing sub bab yang ada didalam skripsi ini. Sistematika penulisan dibuat agar 

penulisan lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami pembaca. Laporan skripsi ini 

dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

BAB 1 ini berisi 6 sub bab diantaranya latar belakang 

masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

BAB 2 berisi 2 sub bab yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. 

Tinjauan pustaka memuat kajian singkat, jelas dan sistematis 

yang digunakan untuk menggali pemahaman yang berkaitan 

dengan penelitian. Dasar teori berisi tentang uraian, 

penjelasan, definisi yang didapat dari berbagai sumber atau 

referensi yang telah dipublikasikan dalam media cetak 

maupun elektronik.  
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

Menyajikan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang 

dilakukan dalam penelitian meliputi bahan / data, peralatan, 

prosedur dan pengumpulan data, analisis dan rancangan 

system. 

 

BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi 2 buah sub bab yaitu implementasi dan uji coba sistem, 

pembahasan. Pada bagian implementasi dan uji coba sistem 

berisi uraian tentang implementasi system yang dianggap 

penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan 

rancangan dan berdasarkan komponen/alat/Bahasa 

pemrograman yang dipakai. Pada bagian pembahasan berisi 

kajian atau bahasan tentang hasil pengujian dan dikaitkan 

dengan penelitian lain / tinjauan pustaka. 

  

BAB 5   PENUTUP  

Terdiri dari 2 sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi hasil dari penelitian yang menjawab masalah dan 

tujuan serta keunggulan dan kelemahan system, mengacu 

pada produk lain (jika sudah ada). Saran berisi alternatif 

pengembangan system lebih lanjut. 



6 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada Bagian ini akan disajikan sumber-sumber literatur 

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi 

ini.    

 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran data pendukung skripsi antara 

lain Kode Program, cara penggunaan aplikasi, serta berkas 

persyaratan lain. 

 


