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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini dunia informasi berkembang begitu pesat 

karena ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Komputer merupakan salah satu alat guna menunjang perkembangan teknologi 

informasi. Oleh karena itu suatu lembaga yang menggunakan komputer dalam 

mengelola sistem informasinya akan mempunyai nilai lebih daripada sistem yang 

diolah secara manual. Dapat dikatakan sistem informasi yang menggunakan 

komputer akan lebih menunjang efisiensi dengan produktivitas. 

 Khususnya dalam bidang otomotif untuk meningkatkan produktivitas 

perlu adanya inovasi baru dengan menggunakan informasi untuk mencapai 

efisiensi. PT. Nasmoco Salatiga adalah dealer mobil yang sekaligus menyediakan 

jasa service, dan penjualan sparepart. Di dalam PT. Nasmoco Salatiga juga 

menggunakan sistem komputer untuk mempermudah dalam kegiatan pokok 

perusahaan, seperti penjualan mobil, jasa service dan penjualan sparepart yang 

saling berhubungan satu sama lain. 

 PT Nasmoco Salatiga telah memiliki prosedur atau alur kerja kegiatan jasa 

service kendaraan. Alur service kendaraan tersebut melibatkan 3 fungsi, yaitu 

Service Advisor, Sparepart, dan Mekanik. Alur kerja service ini dimulai dari 

Service Advisor yang menerima tanggapan atau keluhan service dari customer. 

Service Advisor menyampaikan ke Mekanik untuk melakukan perbaikan 

kendaraan tersebut. Bagian sparepart  memberikan suku cadang yang dibutuhkan 

mekanik untuk perbaikan atau service sesuai dengan permintaan customer. 
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 Pada saat melakukan perbaikan, mekanik dapat atau menemukan 

kerusakan atau potensi kerusakan suku cadang yang lain diluar dari permintaan 

customer. Kerusakan atau potensi kerusakan suku cadang dinilai oleh mekanik 

dapat membahayakan pengendara atau mengurangi kenyamanan berkendara. 

Maka mekanik berkewajiban membuat usulan untuk penggantian suku cadang 

yang dinyatakan ke dalam form saran perbaikan ke customer melalui sevice 

advisor. 

Kegiatan pembuatan Saran Perbaikan di PT Nasmoco masih dilakukan 

secara manual sehingga dalam prosesnya memerlukan waktu yang lama. Juga 

sering kali terjadi bahwa mekanik menyampaikan saran perbaikan langsung ke 

customer, dilanjutkan dengan pemberitahuan ke service advisor. Sehingga service 

advisor tidak mengetahui secara dini temuan kerusakan suku cadang oleh 

mekanik. Berdasarkan masalah tersebut, penulis merancang aplikasi Saran 

Perbaikan sehingga dapat menunjang proses penyampaian saran perbaikan dan 

dapat menciptakan laporan yang relevan.  

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum melakukan kerja praktek dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah  untuk memperoleh wawasan yang lebih luas 

tentang dunia kerja serta melakukan pengamatan dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijumpai, kemudian mencari solusi untuk 

masalah tersebut dengan bekal ilmu yang sudah penulis dapatkan 

pada saat kuliah. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus melakukan praktek kerja dan menyusun laporan 

tugas akhir adalah untuk menghasilkan aplikasi yang dapat 

mempermudah petugas sparepart dalam proses penginputan saran 

perbaikan dan menggunakan waktu yang lebih singkat dalam 

penginputan saran perbaikan sparepart. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

1.3.1 Analisa terhadap sistem informasi Saran Perbaikan Sparepart yang 

berada di PT Nasmoco Salatiga 

1.3.2 Merancang aplikasi saran perbaikan sparepart mulai dari 

perancangan database yang digunakan sampai report yang akan 

dihasilkan 

1.3.3  Merancang aplikasi saran perbaikan sparepart dengan 

menggunakan PHP berbasis web dikarenakan mempermudahkan 

dalam hal perancangan , pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 

tersebut   

1.3.4 Merancang aplikasi saran perbaikan sparepart ini tidak termasuk 

stok persediaan suku cadang. 
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

  Penulis melaksanakan praktek kerja di PT Nasmoco Salatiga selama 3 

bulan, yang dimulai pada tangal 8 Mei 2017 sampai 15 Juli 2017. Berikut 

kegiatan yang penulis lakukan selama praktek kerja : 

Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan 

Bulan I 

(8 Mei 2017 -   31 Mei 2017) 

- Perkenalan dengan pegawai 

- Mengisi database sesuai data yang diberi  

- Pengorderan suku cadang untuk stok gudang 

sparepart 

- Mengecek sparepart baru dan menginput ke 

sistem Nasmoco Invoice Service Sparepart 

Bulan II 

( 1 Juni 2017 -  30 Juni 2017) 

- Melakukan penjualan sparepart sesuai 

dengan Invoice Order 

- Menginput penjualan sparepart ke sistem 

Nasmoco Invoice Order Sparepart 

- Mengisi Form Saran Perbaikan secara 

manual dari catatan yang diberi dari 

mekanik 

Bulan III 

(1 Juli 2017 - 15 Juli 2017) 

- Membantu melakukan penghitungan stok 

opname sparepart 

- Melakukkan penutupan invoice order 

dengan mencetak Slip Order 

- Membuat proses transaksi untuk aplikasi 

Saran Perbaikan Sparepart 
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Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1.4.1 Praktek Kerja 

Praktek kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan penulis 

untuk mendapatkan informasi, wawasan dan pengetahuan  

mengenai dunia kerja sehingga penulis menemukan permasalahan 

yang dapat dijadikan judul untuk penulisan laporan  tugas akhir. 

1.4.2 Pengamatan 

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi) 

digunakan penulis untuk mengamati kegiatan yang dilakukan 

dalam proses penginputan saran perbaikan sparepart di bagian 

sparepart PT. Nasmoco Salatiga. 

1.4.3 Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

bertanya langsung kepada pihak yang ahli dalam bidang tersebut 

agar mendapatkan informasi dengan jelas terhadap masalah yang 

akan di teliti. 

1.4.4 Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan metode studi pustaka yang bersumber 

dari buku bertujuan untuk menambah referensi penulis dalam 

menyusun laporan tugas akhir. 

 


