
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi informasi saat ini semakin pesat, mengharuskan setiap 

bidang usaha dituntut untuk melakukan perubahaan dalam proses kinerjanya. 

Penggunaan teknologi merupakan salah satu bagian dari proses perubahan kinerja pada 

suatu bidang usaha. 

Berkaitan dengan hal diatas, diperlukan media yang sesuai untuk mendukung 

perubahan tersebut. Media Komputer merupakan salah satu komponen untuk 

mempercepat proses pengelolaan data salon mobil dan diharapkan bisa memberikan 

sebuah informasi yang lebih baik dari proses sebelumnya. 

Singaparna Autocare Center adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pelayanan cuci dan salon mobil yang terletak di daerah kota Bandung, dimana saat ini 

dituntut untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan datanya seiring dengan 

berkembang pesat jumlah pengguna mobil di kota Bandung. 

Di Salon Mobil Singaparna Autocare Center, terdapat beberapa aktivitas kerja admin 

yaitu pencatatan data pemasukan, pencatatan data pengeluaran, pencatatan data 

pelanggan dan pembuatan laporan bulanan. Dalam aktivitas pencatatan data 

pemasukan, data pengeluaran, dan data pelanggan masih terdapat masalah, yaitu masih 

terdapat kesalahan dalam pengelolaan data pemasukan, data pengeluaran dan data 

pelanggan, sehingga terjadi ketidakakuratan data dan banyaknya data yang hilang. Oleh 

karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi untuk menunjang keakuratan dan pengelolaan 

data. Apabila permasalahan tersebut dapat ditangani dengan aplikasi yang memadai 

maka proses pembuatan laporan bulanan dapat tersusun dengan akurat dan cepat.  



Adapun judul dari proposal tugas akhir yang di ajukan ini adalah “SISTEM 

INFORMASI SALON MOBIL”.  

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Salon Mobil Singaparna Autocare Center merupakan salah satu bidang usaha 

yang khusus bergerak di bidang pelayanan jasa cuci dan salon mobil di daerah 

kota Bandung, tentunya memiliki beberapa data atau arsip kerja. Arsip kerja 

tersebut diantaranya data pemasukan, data pengeluaran, data member dan 

penyusunan laporan bulanan. Pengelolaan data tersebut belum di fasilitasi oleh 

sebuah program aplikasi yang menunjang. Hal ini perlu dikembangkan sebuah 

solusi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Salah satunya 

yaitu dengan melakukan pembangunan sebuah program aplikasi yang benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan user. 

Menurut hasil pengamatan, permasalahan yang terjadi di Salon Mobil 

Singaparna Autocare Center diidentikasikan sebagai berikut : 

1. Banyaknya data yang dikelola secara manual menyebabkan pengelolaan data 

kurang efektif dan efisien, sehingga banyak data-data yang hilang. 

2. Proses pengelolaan data-data masih mengunakan media tulisan sehingga 

menyebabkan proses pengelolaan data memerlukan waktu yang cukup lama.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

diantaranya: 

1. Bagaimana membangun program aplikasi yang dapat mengolah data 

pemasukan, data pengeluaran, dan data pelanggan yang lebih terkontrol, 

mudah dan akurat. 



2. Bagaimana membangun program aplikasi yang dapat mempercepat pembuatan 

laporan bulanan pada setiap periodenya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari penyusunan laporan ini sebagai berikut : 

Trial version of Okdo All to Pdf Converter Professional. 

http://www.okdosoft.com 


