
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan - perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

 Perkembangan teknologi informasi juga berperan dalam perkembangan disebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Teknologi informasi sudah sering 

digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan, mulai dari proses servis 

kendaraan hingga pengelolaan informasi untuk mendukung proses penjualan 

kendaraan. Maka dari itu, setiap perusahaan yang bergerak di bidang otomotif harus 

menerapkan teknologi informasi dalam berbagai hal yang mendukung proses 

perusahaan sehingga terwujud perusahaan yang berkualitas. 

 PT. Nasmoco Salatiga adalah salah satu dealer Toyota di kota Salatiga yang 

bergerak di bidang penjualan, servis, dan penyediaan sparepart Mobil merek Toyota. 

PT. Nasmoco Salatiga mempunyai visi menjadi dealer terbesar dan terpercaya di 

Salatiga dan sekitarnya. PT. Nasmoco juga mempunyai tujuan menjadikan sebuah 

dealer yang memberikan pelayanan penjualan, perawatan, dan perbaikan yang 

lengkap dan baik. 

Menjadi dealer produk merk Toyota yang mampu memberikan layanan 

penjualan, perawatan, perbaikan yang lengkap dengan ketersediaan sparepart yang 

juga membuat nyaman para pelanggan. Kenyamanan yang dirasakan pelanggan 



akan mendekatkan relasional dengan pelanggan, menjadikan layanan purna-jual 

produk toyota lebih unggul dari para pesaing. 

Proses pendekatan dalam mengelola hubungan korporasi dengan pelanggan 

dapat ditingkatkan menjadi lebih baik selain penyediaan fasilitas ruang tunggu, 

layanan yang ramah dan kecepatan respon. Salah satu cara hubungan korporasi 

dengan pelanggan yang belum dilakukan adalah dengan mengingatkan servis rutin 

bagi konsumen yang baru membeli produk dari dealer Nasmoco Salatiga atau yang 

telah memiliki produk Toyota. Pihak Dealer belum memiliki cara untuk 

memberitahu/mengingatkan kepada pelanggan bahwa mobil telah memasuki jadwal 

waktu servis agar kondisi mobil tetap prima. Sehingga pelanggan kadang lupa hal 

tersebut, ada juga yang memutuskan servis rutin mobilnya di dealer lain.  

Masalah tersebut tentunya menjadi kerugian bagi PT Nasmoco juga bagi 

pelanggan. Maka dari itu penulis mengusulkan untuk menciptakan sistem yang 

mempunyai fungsi mengingatkan pelanggan dengan teknologi SMS. Pemilihan 

sistem pengingat dengan teknologi SMS dapat mempermudah Dealer untuk 

memberikan informasi kepada pelanggan. Adapun pendukung dari sistem pengingat 

dengan teknologi SMS ini yaitu SMS Gateway.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul “Reminder 

Servis Berkala Kendaraan Bermotor di PT. NASMOCO SALATIGA”. 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara meningkatkan mutualisme hubungan baik dealer dengan 

pelanggan menggunakan SMS. 

2. Sms gateway dengan gammu. 

3. Bagaimana cara mengingatkan customer pada saat jatuh tempo kendaraan untuk 

servis? SMS reminder secara otomatis. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Obyek penelitian ini di Dealer PT. NASMOCO SALATIGA. 

2. Pencatatan servis berbasis web dengan PHP dan database MySQL. 

3. Mengimplementasikan SMS Gateway dengan Gammu. 

4. Mengimplementasikan SMS Reminder dengan memanfaatkan Event Scheduler 

pada MySQL. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kemudahan dealer dalam memberikan informasi dan 

pemberitahuan kepada pelanggan. 

2. Memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi dari dealer. 

3. Meningkatkan mutualisme dealer dalam melakukan pelayanan kepada 

pelanggan. 

 

 

 



 

1.5 Jadwal Praktek Kerja 

Jadwal praktek kerja dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei 2017 sampai tanggal  15 

Juli 2017. Berikut adalah uraian kegiatan selama melakukan praktek kerja di PT. 

Nasmoco Salatiga : 

 

 

Table 1.1 Tabel Jadwal Praktek Kerja 

Waktu Pelaksanaan Uraian Pekerjaan 

Bulan I 

(8 Mei – 6 Juni) 

- Pengenalan dan menginput data SPK ( Surat 

Pesanan Kendaraan ) 

- Pengajuan faktur penjualan mobil 

- Sosialisasi sertifikat penyerahan kendaraan 

baru 

- Mengisi data pegawai untuk SPT ( Surat 

Pajak Tahunan ) 

Bulan II 

(7 Juni – 6 Juli) 

- Menginput data servis pelanggan dari PKB 

(Perintah Kerja Bengkel)  

- Mengisi data pesanan pembelian khusus 

untuk TWC ( Toyota Warranty Claim ) 

- Membuat dan mengembangkan Filing Sistem 

dan registrasi copy kuitansi 

 

Bulan III - Membuat laporan bulanan faktur pajak, 



(7 Juli – 15 Juli) memo, dan lain-lain 

- Mencetak Supply Slip 

- Membuat registrasi kuitansi manual 

 

 

1.6 Metode Pelaksanaan dan Pengumpulan Data 

1. Praktek Kerja 

Praktek Kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

wawasan, pengetahuan dan pengumpulan data informasi sehingga penulis dapat 

menemukan permasalahan yang dapat dijadikan sebagai laporan praktek kerja 

dan tugas akhir. 

2. Pengamatan 

Teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara mengamati secara 

langsung kegiatan yang dilakukan di PT. Nasmoco Salatiga. 

3. Wawancara  

Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang ahli agar 

mendapatkan informasi dengan jelas terhadap masalah yang diteliti. 

4. Studi Pustaka 

Penulis berusaha untuk melengkapi informasi yang diperoleh dengan membaca 

serta memperlajari buku dan artikel yang relevan. Buku dan artikel tersebut 

digunakan penulis untuk membantu penganalisaan dan perancangan yang 

dilakukan dalam sistem pencatatan servis pada pelanggan.  

 


