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Abstrak - Pada bengkel motor Irian Motor ini masih terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah dalam pengelolaan
data barang, dimana untuk mengetahui stok barang masih harus dicek satu persatu, sehingga sering terjadi kesalahan atau
kekurangan pada data barang yang harus dipesan ke supplier. Selain itu pencatatan stok barang juga masih dicatat di buku
besar, sehingga rentan akan kecurangan dan kesalahan dalam pencatatan. Kemudian, ketika pelanggan ingin melakukan
servis motor, mekanik diharuskan mengecek secara langsung ketersediaan barang yang diperlukan, sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir pencatatan pendapatan juga masih dicatat dibuku kas sehingga
rentan terhadap manipulasi data atau kecurangan, dan kehilangan data tersebut. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
merancang sistem informasi servis motor pada bengkel Irian Motor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode
pendekatan terstruktur, metode pengembangan prototype, dan juga alat bantu flow map, Diagram Konteks, Data Flow
Diagram (DFD), kamus data, normalisasi, tabel relasi dan ERD.
Kata kunci : Bengkel, sistem informasi, servis, terstruktur.

Abstract - CV. In the workshop Irian Motor is still there are some problems, such as in the management of goods data,
where to know the stock of goods still must be checked one by one, so often mistakes or lack of data on goods to be
ordered to suppliers. In addition, the recording of stocks of goods is also still recorded in the ledger, making it vulnerable
to fraud and errors in the recording. Then, when the customer wants to do the motor service, the mechanic is required to
check directly the availability of the required goods, so it takes a longer time. And the last recording of income is also
recorded in cash books so vulnerable to data manipulation or fraud, and loss of data. This research is aimed to design
motor service information system at Irian Motor workshops. In this research the researcher uses structured approach
method, prototype development method, and also flowamap tool, ContextaDiagram, DataaFlowaDiagram (DFD), data
dictionary, normalization, relation table and ERD.
Keywords: Workshop, information system, service, structured.

I. PENDAHULUAN
Penyewaan Irian Motor merupakan sebuah bengkel motor yang berada Jl Letjend Ibrahim Adjie no R 1 A
Indihiang Tasikmalaya Jawa Barat. Bengkel ini melayani servis ringan, servis besar dan lain -lain. Tidak hanya
melayani servis, tapi bengkel ini juga menjual spareparts, baik itu lokal maupun original untuk setiap merk motor.
Irian Motor ini juga melayani pemesanan barang atau orderan khusus dari konsumen dan dia juga telah mempun yai
supplier khusus. Namun, ada bengkel Irian Motor ini masih terdapat beberapa masalah, diantaranya adalah dalam
pengelolaan data barang, dimana untuk mengetahui stok barang masih harus dicek satu persatu, sehingga sering
terjadi kesalahan atau kekurangan pada barang yang harus dipesan ke supplier.
Selain itu pencatatan stok barang juga masih dicatat di buku besar, sehingga rentan akan kekurangan
penghapusan atau pengurangan stoko dan kesalahan dalam pencatatan. Kemudian ketika pelanggan ingin
melakukan servis motor, mekanik diharuskan mengecek secara langsung ketersediaan barang yang diperlukan,
sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir pencatatan pendapatan juga masih dilakukan
secara manual masih dicatat di buku sehingga rentan terhadap manipulasi data atau kecurangan, dan kehilangan
data tersebut.Dari permasalahan diatas, penulis mengusulkan pembuatan Sistem Informasi untuk pengelolaan data
barang dan data servis motor dalam bentuk penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Web
Pada Irian Motor”

II. KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian1Sistem
Sistem adalah sekelompok yang saling bekerja sama dengan ketentuan aturandyang sistematis dan terstruktur untuk
membentuk suatu kesatuan yang mejalankan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan[4].
B. Pengertian Informasi
Kata ‘informasi’ digunakan secara umum dalam pekerjaan kita sehari-hari. Informasi ibarat darah yang mengalir di
dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting dalam suatu organisasi. Salah satu cara paling
umum untuk mendefinisikan informasi adalah mendeskripsikannya sebagai satu atau lebih pernyataan atau fakta
yang diterima oleh manusia dan yang memiliki beberapa bentuk nilai kepada penerima.
C. Pengertian Bengkel
Bengkel adalah hanya ruangan atau bangunan yang menyediakan area, alat atau mesin yang diperluknan untuk
membuat atau memperbaiki sebuah barang. Bengkel motor adalah tempat dimana kendaraan (motor) diperbaiki oleh
teknisi atau tenaga mekanik. Bengkel ini pada umumnya berfungsi untuk melayani keperluan teknis pelanggan seperti
memperbaiki kendaraan pelanggan yang mengalami kerusakan atau kesulitan pada kendaraannya.
D. Pengertian Sistem Informasi
Sistemainformasi adalah komponen yang terkait dengan bekerja sama untukamengumpulkan, memproses,
menyimpan, dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, kordinasi, kontrol, analisis,
dan visualisasi dalam organisasi[8].
Pengertian Hyper Text Transfer Protocol.
Hyper Text Transfer Protocol merupakan protokol untuk melakukan akses internet antara client dan server yang
dimana client dan server saling menerima dan menjawab request.[11]
PHP
PHP atau (Personal Home Page) Hypertext preprocessor merupakan bahasa pemrograman berbasis server-side yang
banyak digunakan untuk membangun web dinamis atau situs web interaktif.[9]

III. METODE1PENELITIAN
Dalam1 Secara umum metode penelitian sebuah rencana atau gambaran dari suatu kegiatan yang disusun secara
sistematis yang akan diikuti dengan realisasi kegiatan itu sendiri. Metode penelitian adalah istilah yang luas, sementara
metode pengumpulan data dan analisis data merupakan inti dari metode penelitian, metode penelitian itu berhubungan
erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat[14].

IV. HASIL!DAN!PEMBAHASAN
A.

Perancangan!Sistem
Perancangan yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan dengan pembangunan sistem informasi Sistem Informasi
Pelayanan Berbasis Web Pada Irian Motor Pada bengkel motor Irian Motor yang terkomputerisasi menggunakan basis
web.
B.

Tujuan Perancangan Sistem
Dari hasil analisis pada sistem yang sedang berjalan yang dilakukan penulis, penulis dapat melihat kekurangan dan
kelebihan pada sistem yang berjalan, dengan demikian penulis dapat melakukan pengembangan sistem pelayanan pada
Irian Motor sehingga menjadi terkomputerisasi, dengan adanya sistem yang diusulkan tersebut diharapkan mampu untuk
menutupi kekurangan yang ada pada sistem yang berjalan.
C.

Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan
Sistem yang diusulkan oleh penulis mencakup penjualan suku cadang motor, pelayanan servis sepeda motor dan
pembelian barang. Dengan sistem yang diusulkan ini diharapkan dapat membantu Irian Motor dalam mempermudah
aktifitas bisnisnya.
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Gambar 1. DFD Level 1 sistem yang diusulkan
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Implementasi Perangkat Lunak
a. Sistem Operasi Windows 10 Profesional.
b. Google Chrome
c. Microsoft Edge
d. Sublime.
e. Implementasi basis data yang digunakan adalah MySQL dengan menggunakan software database server
XAMPP versi 5.6.36-0.
Implementasi Perangkat Keras
1) Spesifikasi minimal komputer server
a. Prosesor Dual-Core Intel dengan kecepatan minimal 1.80Ghz
b. Memory RAM 512 MB atau lebih
c. Harddisk 80Gb
d. Perangkat Jaringan LAN Card atau WLAN
e. Mouse, keyboard dan monitor
2) Spesifikasi minimal komputer client
a. Prosesor Intel dengan kecepatan minimal 1.80 GHz.
b. Memory RAM 256 MB atau lebih.
c. Harddisk 40Gb.
d. Perangkat Jaringan LAN Card atau WLAN
e. Mouse, keyboard, monitor, dan printer.
Implementasi Antarmuka
Berikut ini merupakan tampilan antarmuka dari sistem yang diusulkan, Gambar 2 merupakan implementasi dari
halaman login, yang dimana pengguna login dengan cara memasukkan username dan password agar dapat masuk
dan dapat menggunakan aplikasi SI Pelayanan Iran Motor.

Gambar 2. Halaman Login

Gambar 3. Form Data Barang

Gambar 4. Tampilan Data Motor

Gambar 5. Tampilan List Layanan

Gambar 6. Halaman Tambah Barang Baru

Gambar 7. List Stok Barang Bengkel

Gambar 8. Halaman List Servis Motor Konsumen

Gambar 9. List Penjualan

V. KESIMPULAN!DAN!SARAN
A. KESIMPULAN
Dengan adanya sistem informasi pelayanan berbasis web pada Irian Motor, diharapkan dapat mempermudah
dalam pemesanan barang kepada supplier. Dengan adanya sistem informasi pelayanan dibengkel ini dapat membantu
proses pencatatan stok yang sudah terkomputerisasi.Sistem informasi pelayanan yang telah dibuat, diharapkan service
advisor lebih mudah untuk pengecekan barang yang tersedia. Diharapkan dengan adanya sistem informasi yang diusulkan
ini, menyampaikan hasil laporan dapat mudah dibuat.
B. SARAN
Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi pelayanan berbasis web pada Irian Motor. Penulis
memberikan beberapa saran diantaranya : Diharapkan dengan sistem aplikasi ini dapat dikembangkan dikemudian
hari, sehingga aplikasi ini tidak hanya menangani pelayanan service motor, penjualan barang, pembelian barang
dan dilakukan pengembangan sistem yang mampu mendiagnosa kerusakan motor 2. Diharapkan
dilakukan
pengembangan sistem yang mampu mempresiksikan tingkat kesulitan pemasangan suku cadang, sehingga ongkos
jasa pasang suku cadang akan terhitung akurat.Untuk kedepannya, aplikasi ini dapat melakukan pembayaran dengan
kartu kredit, sehingga konsumen akan lebih mudah dalam pembayarannya.
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