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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Dasar Teori 

 Beberapa dasar teori yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut :  

2.1.1 Bengkel Mobil 

 Bengkel mobil adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam jasa 

perawatan dan perbaikan kenderaan bermotor (otomotif) yaitu mobil. Perbaikan 

yang dilakukan oleh bengkel mobil adalah perbaikan body dan sassis, mesin, sistem 

elektrik, onderstel, pengecatan dan pengelasan mobil. (Kurniawan, 2015). 

2.1.2 Sistem Informasi 

 Sistem Informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 

sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian operasional sebuah 

perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan 

pengambilan keputusan. (Kertahadi, 2007).  

2.1.3 HTML (Hypertext Markup Language) 

Hyper Text Markup Language atau HTML adalah bahasa yang digunakan 

pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Dokumen 

HTML terdiri dari komponen yaitu tag, elemen dan atribut. Tag adalah tanda awal 

< dan tanda akhir > yang digunakan sebagai pengapit suatu elemen. Elemen adalah 

nama penanda yang diapit oleh tag yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu pada 

dokumen HTML. Elemen dapat memiliki elemen anak dan juga nilai. Elemen anak 

adalah suatu elemen yang berada didalam elemen pembuka dan elemen penutup 

induknya. Nilai yang dimaksud adalah suatu teks atau karakter yang berada diantara 

elemen pembuka dan elemen penutup. Atribut adalah properti elemen yang 

digunakan untuk mengkhususkan suatu elemen. Elemen dapat memiliki atribut 

yang berbeda pada tiap masing-masingnya. (Sibero, 2011) 
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2.1.4 PHP 

Bahasa pemrograman PHP adalah Bahasa server-side –scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. 

Karena PHP merupakan server-side-scripting maka sintaks dan perintah-perintah 

PHP akan diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser 

dengan format HTML. Maka dari itu kode program yang akan di tulis dalam PHP 

tidak akan terlihat oleh pengguna atau user sehingga keamanan halaman website 

akan terjamin. Selain itu PHP juga di desain untuk membuat halaman website yang 

dinamis, yaitu sebuah halaman website yang dapat membuat suatu tampilan 

berdasarkan perintah terbaru, seperti menampilkan isi basis data ke halaman 

website. (Arief, 2011) 

2.1.5 MYSQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Kepopuleran MySQL antara lain karena 

MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya 

sehingga mudah untuk digunakan, kinerja query cepat, dan mencukupi untuk 

kebutuhan database perusahaan-perusahaan skala menengah hingga kecil. MySQL 

bersifat open source dan free. 

  MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pengembangan aplikasi web yang ideal. MySQL sering 

digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya pengembangan 

aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP. (Arief, 2011) 

2.1.6 CSS (Cascading Style Sheet) 

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan sebuah dokumen yang digunakan 

untuk memformat halaman web agar lebih indah dan menarik, seperti melakukan 

pengaturan global yang berkaitan dengan objek tetap, misalnya memberikan warna 

pada halaman web, pengaturan lebar dan kecil bagian web serta menentukan bentuk 

font, jenis huruf yang digunakan secara menyeluruh dalam halaman web. (Nugroho, 

2013) 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winardi, dkk. (2017) pada 

penelitian tersebut membahas tentang sisem informasi yang yang dapat 

memudahkan dalam proses transaksi penjualan dan pelayanan service serta 

penyimpanan data lainnya yang berhubungan dengan proses penjualan dan 

pelayanan service, pemesanan, pembelian dan penerimaan barang hingga 

pembuatan laporan serta menunjang agar mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi para pelanggannya.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2015) pada 

penelitian tersebut membahas tentang sistem informasi yang dapat menginput data 

pelanggan yang ingin melakukan perawatan mobil dan perbaikan mobil, serta 

penyajian laporan kepada atasan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan 

kepada bengkel mobil. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sebayang (2015) pada 

penelitian tersebut membahas tentang sistem informasi yang dapat mengatasi 

pencarian data pelanggan dan transaksi pembayaran pada bengkel mobil untuk 

memperbaiki sistem manual untuk meningkatkan daya saing antara bengkel mobil 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan agar dapat melakukan perbaikan inovasi 

yang diharapkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian oleh Hanaf (2013) pada penelitian tersebut 

membahas tentang sistem informasi yang dapat diakses oleh pelanggan dimana saja 

dan kapan saja secara cepat dan tepat. Informasi-informasi yang dibutuhkan 

pelanggan tersebut seperti jadwal perawatan mobil, jadwal pengambilan, dan 

rincian pembayaran. 

Sedangkan sistem yang akan dibuat penulis adalah Sistem Informasi 

Bengkel Mobil Berbasis Web pada CV. Wahyu Motor. Pada sistem ini akan 

membahas tentang pelayanan servis mobil, pergantian sparepart, pengecekan 

history transaksi pada mobil tertentu, pembuatan dan pencetakan laporan 

pemasukan dan pengeluaran perbulan serta pembuatan dan pencetakan nota 

transaksi. Rincian dari pembahasan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 

No Peneliti Judul Metode Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

1 Winardi, 

dkk. 

(2017) 

Rancang 

Bangun 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Bengkel 

(Studi Kasus : 

CV. Anugrah 

Bogor) 

- Waterfall 

- Teknik 

pengumpulan 

data 

- Penginputan data 

pelanggan dan 

transaksi 

pelanggan yang 

menggunakan 

jasa. 

- Penyimpanan data 

yang berhubungan 

dengan proses 

penjualan dan 

pelayanan service 

- Pencatatan 

pembelian barang 

untuk kebutuhan 

stok 

- Pembuatan 

laporan 

PHP 

2 Kurniawan 

(2015) 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Bengkel 

Berbasis Web 

 

 

- Studi Sistem 

- Studi Pustaka 

- Pengembangan 

sistem 

(waterfall) 

- Penginputan data 

pelanggan yang 

akan melakukan 

perawatan atau 

perbaikan mobil. 

- Penyajian laporan. 

 

PHP 

3 Sebayang, 

Sismoro 

(2015) 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Bengkel 

Mobil Palapa 

Medan 

- Wawancara 

(interview) 

- Pengamatan 

(observation) 

- Perpustakaan 

(library) 

- Jelajah jejaring 

(browsing) 

- Melakukan 

pencarian data 

pelanggan dan 

transaksi agar 

lebih efektif 

PHP 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Peneliti Judul Metode Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

4 Hanaf 

(2013) 

Rancang 

Bangun 

Sistem 

Informasi 

Bengkel Mobil 

Berbasis Web 

(Studi Kasus 

PT. Surya 

Kencana) 

- - - Pelanggan dapat 

melihat jadwal 

perawatan, 

pengambilan mobil 

dan rincian 

pembayaran. 

- Pencatatan 

transaksi beserta 

detailnya di sistem 

tersebut. 

- Pencetakan nota 

secara otomatis. 

PHP 

5 Kurniawan 

(2019) 

Sistem 

Informasi 

Bengkel Mobil 

Berbasis Web 

pada CV. 

Wahyu Motor 

- Waterfall 

-   

- Pencatatan stok 

barang untuk 

kebutuhan 

bengkel. 

- Pencatatan 

transaksi 

pelanggan. 

- Pencatatan 

pelanggan 

bengkel. 

- Pencatatan 

pegawai atau 

mekanik bengkel. 

PHP 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Peneliti Judul Metode Informasi 
Bahasa 

Pemrograman 

    - Pencetakan nota 

transaksi. 

- Pencetakan 

laporan pemasukan 

dan pengeluaran. 

 

 


