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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Bengkel  

Kepadatan akitivitas dinjalannmenuntutnkenyamananndalamnberkendara. 

Maka kendaraantyangtdigunakantharustselalu dalam keadaan baik. Agar kendaraan 

selalundalamnkeadaannbaik makaidi perlukan servisidan perawatan berkala.iUntuk 

itundibutuhkannjasanbengkelnmotor. Bengkelnmotornadalah sebuah usahanyang 

didirikanndenganntujuannmenerimanjasa perawatanidaniperbaikan kendaraan roda 

duanataunumumnyatdisebuttmotor. Jasa adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang 

dapatnditawarkannolehnsuatu pihaknyang mempunyai keahlianntertentu kepada 

pihak lain yang membutuhkan, dan bersifatnintangible (tidaknberwujudnfisik) dan 

tidaknmenghasilkakn kepemilikan sesuatu. Ada beberapa macam layanan jasa pada 

bengkelnmotornantaranlain : servis,ngantinoli,nmodifikasinmesin,nsettingnuntuk 

motornbalapnbaiknmotor manual maupunnmotornmatic, bore up, porting polish, 

spare part dannaksesorisnmotor [4]. 

2.2 PhoneGap 

PhoneGapnadalahnaplikasityangtmenampungtdantmengizinkan anda untuk 

membangunnsecarannativenaplikasinyang dininstall mengunakan HTML, CSS dan 

JavaScript.nDengan mengunakannPhonegap, pengembangndapatimenulisiaplikasi 

merekansekalindan menyebarkanyankeenamnplatformnmobilenutama dan toko 

aplikasi,ttermasuktApple iOS, Android, BlackBerry, WebOS, SamsungtBada dan 

Symbian. Kode – kodenprogramnyang dinbuat sebelumya akan di konversi menjadi 

formatnyang dapatndibaca oleh 3 sistemioperasiimobile. Apabilaisudah terkonversi 

sempurnammakanakanmberubah menjadinsuatumaplikasinyangndapatnberjalan di 

perangkat yangnbergerak[5]. 

2.3 Google Cloud Messaging (GCM)  

Google Cloud Messaging adalah fasilitas yang biasa digunakan oleh 

pengembang untuk pengiriman pesan ke berbagai platform seperti Android, iOS, 

dan Chrome. Seperti mengirimkan pesan ke satu atau beberapa perangkat, bisa juga 

mengirimkan ke perangkat yang ada dalam grup yang sama. Status pesan GCM : 

 Diterima: Diterima oleh GCM.  
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 Tersimpan: Disimpan di GCM, pengiriman ulang menunggu keputusan, 

   hingga pesan tersebut habis masa berlakunya atau diciutkan.  

 Terkirim: Dikirim ke perangkat.  

 Diakui: Perangkat mengonfirmasi penerimaan pesan. 

 Diciutkan: Memiliki kunci penciutan yang telah digantikan oleh pesan   

lain dengan kunci penciutan yang sama. 

Berakhir: Mencapai batas time-to-live (TTL) dan masa berlakunya habis.  

Permintaan tidak valid: Mencapai GCM tapi tidak valid. GCM menolak   

untuk memproses pesan lebih lanjut. Anda dapat melihat detail kegagalan 

ini di Referensi API Server. 

Terkirim setelah tersambung kembali, dengan penundaan: Dikirim 

keperangkat setelah beberapa penundaan saat menyambungkan kembali ke 

server GCM. 

Terkirim saat tersambung kembali: Dikirim ke perangkat saat perangkat 

telah tersambung kembali ke GCM. 

Diterima, terkirim ke APNS: Diterima oleh GCM dan dikirim ke APNS 

untuk dikirim ke perangkat iOS. 

 Gagal di APNS: Diterima oleh GCM, namun mengalami kegagalan saat 

diteruskan ke APNS untuk dikirim ke perangkat iOS. [6] Proses GCM 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut : 

 

Gambar 2.1 Proses Pada GCM  
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1. Pertama mobile Android mengirimkan id pengirim dan id aplikasi ke GCM 

server untuk registrasi.  

2  Jika berhasil, GCM server akan memberikan registrasi id kepada mobile 

Android.  

3. Setelah registrasi id, mobile Android akan mengirim registrasi id ke server.  

4. Server akan menyimpan registrasi id pada database untuk penggunaan 

selanjutnya.  

a. Tiap kali dibutuhkan notifikasi, server akan mengirimkan pesan ke GCM  

server beserta registrasi id device-nya.  

b. GCM server akan mengirimkan pesan ini ke mobile Android yang 

bersangkutan menggunakan id registrasi.[7]  

2.4 Notifikasi Android 

 Notifikasitadalahtpesantyangtditampilkantaplikasitkepada pengguna di luar 

UInnormal aplikasi. Bila Anda memberi tahu sistem untuk mengeluarkan notifikasi, 

notifikasinterlebihndahulunakannmunculnkepadanpenggunanberupanikonndi area 

notifikasindi sebelah kiri bilah status, sepertitpadatgambar 2.2tberikut : 

 

Gambar 2.2 Ikon Notifikasi 

Untuk melihat detail notifikasi, pengguna membuka panel samping 

notifikasi, ataunmenampilkannnotifikasinpadanlayarikunci jika perangkat terkunci. 

Area notifikasi,nlayar kunci, dan panelnsampingnnotifikasinmerupakan areanyang 

dikontrolnsistemiyangibisanditampilkanipenggunaikapanisaja, sepertiigambar 2.3 : 

 

Gambar 2.3 Detail Notifikasi 
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2.5 MySql 

MySqlmmerupakanmdatabasenserver dimananpemrosesanndatanterjadindi 

server. Client hanyaimengirimidata serta meminta data. Oleh karena itu pemrosesan 

terjadindinserver sehingganpengaksesanndatantidaknterbatas. Pengaksesanmdapat 

dilakukanidimanaisajaiolehisiapaisajaidenganicatatanikomputer telah terhubung ke 

server [8]. 

2.6 Waterfall Model 

Sebagainparadigmankehidupannklasik,nwaterfallnmodelnmemilikintempat 

pentingmdalammrekayasamperangkatmlunak. Bahkannparadigmanininmerupakan 

paradigmatrekayasatperangkattlunaktyangtpalingtluastdipakaitdan yang paling tua. 

Alasanmlainmpenggunaanmmetodemwaterfallmmodelmdalamnpembuatan sistem 

informasinadalahnjumlahmpengembangmperangkatnlunak yang sangatmterbatas. 

Disampingmitu,ntahapannpadanwaterfallnmodelnmengambilnkegiatan dasariyang 

digunakanndalamnhampirnsemuanpengembangan perangkat lunak, sehinggaidapat 

lebihtmudahtuntuktdipahami terlebih bila hanya digunakan dalam mengembangkan 

perangkatmlunakmyangmtidaknbegitumbesarndanmkompleks.mWaterfallmmodel 

merupakannsalahnsatunmodelnprosesnperangkatnlunaknyang mengambil kegiatan 

prosesmdasarmsepertimspesifikasi,mpengembangan,mvalidasi,mdan evolusi, dan 

merepresentasikannyansebagainfase-fasenprosesnyangiberbeda seperti analisis dan 

definisinpersyaratan,rperancanganrperangkatrlunak,rimplementasi,rpengujian unit, 

integrasirsistem,npengujianrsistem, operasiidan pemeliharaan. Tahap-tahapiutama 

darinwaterfall modelnmemetakannkegiatan-kegiatan pengembangan dasar. Berikut 

gambar dari Waterfall Model : 

 

Gambar 2.4 Waterfall Model 



10 

 

Dalam pengembangan model waterfall terdapat beberapa tahapan yang 

terkait, diantaranya :  

1. Analisis dan Definisi 

Prosesmmengumpulkanminformasimkebutuhanmsistem/ perangkatmlunak 

melaluinkonsultasindengannusernsistem. Prosesnininmendefinisikannsecaranrinci 

mengenairfungsi-fungsi,mbatasanmdanmtujuanmdarimperangkatmlunakmsebagai 

spesifikasiisistemiyangiakanidibuat. 

2. Perancangan Sistem 

Prosesmperancanganmsistemminindifokuskanmpadamempatnatribut, yaitu 

strukturmdata,marsitekturmperangkatmlunak,mrepresentasinantarmuka, dan detail 

(algoritma)mprosedural. Yangmdimaksud strukturmdata adalahnrepresentasi dari 

hubunganilogisiantaraielemen-elemenidataiindividual. 

3. Implementasi 

Padamtahap ini,mperancanganmperangkatmlunakmdirealisasikanmsebagai 

serangkaiannprogramnataumunitnprogram. Kemudiannpengujiantunit melibatkan 

verifikasiibahwaisetiapiunitiprogramitelahimemenuhiispesifikasinya. 

4. Pengujian Sistem 

Unitnprogram/programnindividual diintegrasikanimenjadi sebuahikesatuan 

sistemmdanmkemudianmdilakukanmpengujian. Denganmkata lain pengujianmini 

ditujukannuntuknmenguji keterhubunganndari tiap-tiapnfungsi perangkatnlunak 

untuknmenjaminmbahwa persyaratannsistem telahmterpenuhi. Setelahmpengujian 

sistemiselesaiidilakukan, perangkatilunakidikirim keipelanggan/user. 

5. Pemeliharaan Sistem 

Tahapminimbiasanyammemerlukanmwaktumyangnpalingmlama.mSistem 

diterapkann(di-install) danndipakai. Pemeliharaanrmencakup koreksi dari beberapa 

kesalahanmyangntidakndiketemukannpadantahapannsebelumnya, perbaikannatas 

implementasimunitmsistem danmpengembanganmpelayananmsistem, sementara 

persyaratan-persyaratanibaruiditambahkan [9]. 

2.7 Eliminasi Kebutuhan Sistem 

 Eliminasi kebutuhan sistem merupakan langkah yang di buat berdasarkan 

sistem baru yang dibutuhkan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada 

pelanggan,mpenggunansistemmdanmpihakmlainnyangnterkaitndalamnpembuatan 



11 

 

sistemndanndi sanggupinoleh penulisnuntukndieksekusi. Eliminasi didapatimelalui 

metodeiwawancaraidaniobservasiilangsungidilakukanimelaluiibeberapaitahap. 

1. Tahap I 

Berisimseluruhwrancanganmsistemmbaruwyangmdiusulkanwolehwpihak 

manajemeniterkaitimelaluiiprosesiwawancaraiataupuniobservasi. 

2. Tahap II 

Hasilmpengklasifikasianmeliminasimtahap I,nyangnbertujuan memisahkan 

antaranrancangannsistemnyangnpenting dannyang harus adaipada sistem yang baru 

denganirancanganiyangidisanggupiiolehipenulisiuntukidieksekusi. 

3. Tahap III 

Merupakannhasil penyusutanneliminasi tahap II dengan cara mengeliminasi 

semuanrequirementnberdasarkannkebutuhan. Selanjutnya semua requirement yang 

tersisa diklasifikasikan kembali. 

2.8 Transkip Wawancara 

 

Waktu  : Rabu, 7 Desember 2016 

Tempat : Mulyoagung, Malang Jawa Timur 

Nama  : Poniri 

Jabatan : Kepala UPT Bengkel Yamaha Dau Motor 

Perusahaan : Bengkel Yamaha Dau Motor 

Tabel 2.1 Transkip Wawancara 

P Apakah bengkel ini sudah menggunakan sistem informasi digital ? 

N Iya, disini sudah menggunakan sistem informasi digital.  

P Apakah sistemitersebut membantu pelayanan jasa servis di bengkel ini ? 

N 

Iya, khususnya untuk pencetakan struk pembayaran dan membuat laporan 

akhir bulan menjadi lebih mudah dan cepat. Untuk pengecekan laporan 

terdahulupun menjadi mudah karena tidak harus melihat rekap bulanan 

yang sudah dicetak. 



12 

P 
Untuk menarik minat pelanggan, biasanya apa saja yang dilakukan oleh 

bengkel ini ? 

N 

Disini adalah bengkel resmi, jadi mutu dan kualitas suku cadangnya dijamin 

bagus dan original serta pelayanan servisnya juga sesuai dengan SOP dari 

pihak resmi Yamaha. Jadi, hal tersebut sudah merupakan salah satu daya 

tarik minat pelanggan dalam melakukan perawatan atau servis berkala 

khususnya pengguna merk Yamaha. Tetapi disini juga sering mengadakan 

promosi untuk menambah minat konsumen. Contohnya seperti oli gratis 

jika melakukan servis berkala selama beberapa kali, diskon jika melakukan 

servis berkala beberapa kali, juga produk – produk terbaru dari Yamaha dan 

lain sebagainya.  

P Apakah sistem saat ini juga bisa melakukan promosi ? 

N 
Saat ini belum bisa. Jadi kami mencetak baner atau menyebar brosur untuk 

melakukan promosi. Setelah itu berlanjut dari mulut ke mulut konsumen. 

P 
Bagaimana jika sistem yang digunakan nanti dapat melakukan promosi ke 

pelanggan ? Apakah itu bisa membantu ? 

N 
Iya, pastinya nanti akan lebih mudah dalam melakukan promosi ke 

pelanggan. Sehingga tidak perlu susah payah menyebarkan brosur. 

P 
Bagaimana dengan reminder servis ? Jadi sistem yang digunakan nanti juga bisa 

mengirim pemberitahuan waktu untuk servis berkala kepada pelanggan. 

N 
Itu juga bagus. Karena secara tidak langsung akan membuat pelanggan lebih rutin 

melakukan servis berkala ke bengkel ini. 




