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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Umum 

Menurut Yoeti (2001:1) Jasa (service) adalah suatu produk yang tidak 

nyata (intangible) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa (producer) 

dan penerima jasa (customer) melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan (Yoeti, 2001). Sedangkan menurut Gaspersz 

(2008:1) Jasa merupakan suatu hasil yang diciptakan melalui aktivitas dalam 

keterkaitan antara pemasok dan pelanggan dan melalui aktivitas internal pemasok, 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

 

Bengkel Sim Salabim adalah bengkel yang terletak di kota Bogor tepatnya 

Bogor Utara. Bengkel Sim Salabim didirikan tahun 2009 oleh Bapak. Superman. 

Dalam proses pengolahan data service perusahaan ini masih menggunakan sistem 

manual, oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis sistem service. 

Sehingga dapat memudahkan proses kerja.Dengan adanya sistem yang masih 

manual akan membutuhkan waktu yang cukup lama. sehingga terjadi pemborosan 

waktu dan data yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan berpengaruh kepada 

biaya. 

Dengan adanya permasalahan diatas penyusun tertarik membuat TA 

(Tugas Akhir) dengan judul “KOMPUTERISASI SISTEM PELAYANAN 

JASA SERVICE PADA BENGKEL SIM SALABIM JAKARTA” 
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1.2 Maksud Dan Tujuan 

Maksud dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan di AMIK 

BSI. 

2. Ingin mengetahui sistem berjalan dan kelemahan sistem pelayanan jasa 

service di Bengkel SIM SALABIM. 

3. Membantu mahasiswa untuk lebih mengerti tentang masalah-masalah 

yang ada di dalam sebuah perusahaan, terutama sistem pelayanan jasa 

service. 

 

Sedangkan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu persyaratan kelulusan Diploma III (D.III) Jurusan 

Komputerisasi Akuntansi pada Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI). 

 

1.3 Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang akurat dalam Penulisan Tugas Akhir, maka 

penulisan ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Metode Observasi                                                                  

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke Bengkel SIM 

SALABIM untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam 

penulisan tugas akhir. Dari hasil observasi ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk penelitian yang lebih spesifik. 

b. Metode Wawancara 

Comment [SP6]: Maksud terdiri dari 

beberapa point 

Comment [SP7]: Tujuan hanya terdiri 

dari satu tujuan 

Comment [SP8]: Metode Penelitian 
disesuaian dengan metode penelitian yang 

digunakan 



3 

 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber yaitu 

pemilik, karyawan dan bagian kasir untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan penyusun. 

c. Metode Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini di lakukan dengan mempelajari buku-buku maupun catatan 

perkuliahan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan masalah yang 

di bahas. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, maka 

penulis membatasi permasalahan hanya pada lingkup Sistem Pelayanan Jasa 

Service mengenai penerimaan kas dengan service auto detailing pada Bengkel 

SIM SALABIM, yang dimulai dari pendaftaran, penerimaan order, pembayaran, 

dan pembuatan laporan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Di dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menguraikan garis besar 

mengenai sistematika penyusunan yang dibuat dan disajikan secara ringkas dan di 

susun dalam beberapa bab, dimana masing-masing bab akan menjelaskan hal-hal 

sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum tentang maksud 

dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai konsep dasar sistem serta 

peralatan pendukung (Tool System) yang di gunakan. 

 

BAB III ANALISA SISTEM BERJALAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian secara umum tinjauan 

perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan dan struktur 

organisasi serta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, prosedur sistem 

berjalan, DAD mengenai sistem berjalan, kamus data sistem, 

spesifikasi sistem (spesifikasi bentuk dokumen masukan dan 

spesifikasi bentuk dokumen pengeluaran) dan pemasalahan yang ada 

pada sistem tersebut serta alternatif pemecahan masalah. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini tentang kesimpulan dari semua hal yang telah di bahas 

dan saran-saran yang ditujukan untuk mengembangkan sistem 

pengolahan data tentang sistem pelayanan jasa service pada Bengkel 

SIM SALABIM. 

 


