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ABSTRAK 

 

PT istana Mobil Trio motor adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang 

mencakup penjualan mobil, penjualan suku cadang, jasa servis mobil, jasa perbaikan body mobil perusahaan ini 

tersebar luas di beberapa tempat dari Kalimantan selatan sampai di Kalimantan tengah, disini saya akan lebih 

berfokus membahas tentang servis yang di mana akan mempermudah proses servis baik dari pihak perusaan 

ataupun dari pihak konsumen mobil Honda itu. 

Sampai saat ini proses booking servis hanya di lakukan via telfon saja tidak menggunakan aplikasi maka 

dari itu saya mencoba menuangkan pendapat saya untuk membuat suatu aplikasi yang mudah di gunakan untuk 

admin maupun dari pihak konsumen itu sendiri. 

Dari permasalahan tersebut, dibuatlah sistem informasi booking servis berbasis web.Penulis 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai databasenya. Dengan adanya sistem informasi 

booking servis ini dapat bermanfaat dan mempercepat proses booking servis. 

Dengan diterapkannnya sistem ini pada bagian booking servis diharapkan dapat mempermudah dan 

mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat dalam 

proses input, output dan pembuatan laporan yang dapat membantu bagian admin booking servis . 

Diharapkan untuk kedepannya sistem informasi ini dapat dikembangkan dan diterapkan ke semua dealer  

Honda khusus nya di wilayah Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: Sistem informasi, booking service, Php, MySql, Web. 

 

 

ABSTRACT 

 

PT Istana Mobil Trio Motor is a company engaged in the automotive sector which includes car sales, spare parts 

sales, car service services, car repair services. This company is widespread in several places ranging from South 

Kalimantan to Central Kalimantan, here I will focus more on discussing services which will facilitate the service 

process both from the company and from the consumer side of Honda cars. 

Until now, the process of ordering services is only done by telephone, not using the application, so I try to express 

my opinion to make an application that is easy to use for admins and for the consumers themselves. 

From these problems, a web-based service ordering information system was created. The author uses the PHP 

and MySql programming languages as the database. With this service ordering information system can be useful 

and speed up the process of ordering services. 

With the application of this system in the ordering service, it is hoped that it can simplify and reduce errors that 

may occur. This system is also expected to speed up the process of input, output and report generation which can 

help the admin of ordering services. 

It is hoped that in the future this information system can be developed and applied to all Honda dealers, especially 

in the Banjarmasin area. 
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PENDAHULUAN 

Era globalisasi dan transformasi seperti sekarang ini, semua aspek dalam bidang pekerjaan di tuntut unuk 

melakukan pekerjaan semudah mungkin dan juga harus lebih efisien dalam menjalankan tugas dan pekerjaan 

setiap karyawan oleh sebab itu di perlukan sebuah program yang efektif dan mudah di pergunakan bagi karyawan , 

agar kegiatan operasionalnya berjalan dengan efektif dan efisien sehingga waktu pekerjaan dapat di anfaat kan 

semaksimal mungkin aka dari itu saya mencoba berani untuk membuat suatu program yang mana program ini 

mungkin nanti nya bisa membantu pekerjaan di tempat saya bekerja  ini mengingat di tempat saya bekerja ini 

untuk melakukan booking servis masih manual atau masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel 

jika ingin melakukan booking servis, dan semoga program saya ini dapat membantu PT.Istana Mobil Trio Motor 

untuk dapat memberi kemudahan terhadap karyawan nya dan terhadap konsumen setia mobil Honda Untuk 

program yang saya buat ini saya buat semudah mungkin untuk di operasikan dan semaksimal mungkin dari sisi 

kegunaan nya yang di mana agar karyawan dapat meminimalisir kesalah - kesalahan yang fatal. 

Setiap hari bengkel ber oprasi untuk melakukan jasa servis, proses pendataan booking servis sebenarnya 

sudah menggunakan komputer, namun hanya sebatas menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, hal ini 

menyebabkan tidak teraturnya manajemen data sehingga admin mengalami kesulitan dalam hal penyimpanan dan 

pencarian data konsumen yang telah melkukan servis di tempat maupun yang melakukan booking servis terlebih 

dahulu serta menghitung jumlah keseluruhan konsumen yang sudah melakukan servis. Oleh karena itu admin 

harus melakukan pengolahan data untuk mencatat kejadian tersebut dengan cara mengetik di komputer setelah itu 

dicetak dan disimpan diruang arsip. Dengan sistem saat ini, untuk proses penyimpanan menjadi tidak tersusun 

dengan rapi, sehingga jika data tersebut di minta atau ingin diolah untuk menjadi sebuah informasi, petugas harus 

mencari dan mengolahnya terlebih dahulu dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Dengan masih belum 

menggunakan sistem informasi yang baik dan tersusun dengan rapi dan terpusat, pelaporan kepada atasan atau 

kepala bengkel menjadi lama, selain itu atasan harus menanyakan laporan terlebih dahulu, tidak bisa sewaktu 

waktu melihat data dan informasi perbaikan dan pemesanan servis. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan sistem informasi pendataan diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pendataan booking sepeda motor Berbasis Web Pada megah Honda 

tulung agung”, Dahlan Abdullah, Cut Ita Erliana (2016). Penelitian “Sistem Informasi Berkas laporan booking 

mobil Toyota tiga saudara cianjur Berbasis Visual Basic”.M. Humam, Ida Afriliana, Amin Khumedi (2016) dan, 

“Rancang Bangun Sistem Administrasi servis mobil Honda anak emas Kota Makassar”. Sudianto (2018). 

Menurut (Abdullah & Erliana, 2016), Ketidakteraturan manajemen data sehingga menimbulkan kesulitan 

pada admin dalam hal penyimpanan data para admin dan pencarian data para konsumen serta kesulitan dalam hal 

menghitung jumlah kendaraan yang servis, Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 

MySQL, kekurangan dalam penelitian ini adalah hanya sebatas servis ditempat saja.  

Menurut (Human, Afriliana, & Khumedi, 2016),Pengolahan data belum optimal, dimana data-data 

tersebut diarsipkan pada suatu file kemudian dicatat pada buku besar lalu disimpan sebagai arsip., Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic dan database MySQL, Kekurangan dalam penelitian ini adalah 

harus diakses menggunakan komputer yang sudah terpasang aplikasinya dan tidak bisa sewaktu waktu  melihat 

data informasi dari komputer lain. 

Dan menurut (Sudianto, 2018), Pembookingan servis saat ini masih dilakukan secara manual.Laporan 

booking dan servis dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan menghapus dan mengganti isi dari file 

yang sudah ada. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Delphi dan database MySQL, Kekurangannya 

dalam penelitian ini adalah hanya sebatas laporan umum dan aplikasi sistem berbasis desktop sehingga hanya 

dapat diakses dari komputer yang sudah terpasang aplikasinya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem informasi booking servis 

mobil Honda pada PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin dengan judul “APLIKASI BOOKING SERVIS 

MOBIL HONDA PADA PT. ISTANA MOBIL TRIO MOTOR BANJARMMASIN”. 

 

METODE 

Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi): Mengamati langsung ke Polsek Gambut bagaimana pendataan dan 

pembuatan surat bukti lapor untuk si pelapor. 

2. Metode Wawancara (Interview): Melakukan proses percakapan lisan yang berbentuk tanya jawab dengan 

tatap muka secara langsung kepada petugas Polsek Gambut, untuk lebih detail mekanisme pendataan dan 

pembuatan surat bukti lapor tersebut kepada pelapor. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi: Sumber-sumber dokumentasi berasal dari buku, internet, dan 

jurnal. 

Untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah salah satu 

model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti 



 

air terjun. Dalam model waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, 

harus menyelesaikan  tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

Adapun langkah-langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1. 1 Langkah-langkah model waterfall 

Berikut penjelasan langkah-langkah model waterfall: 

1. Requirement Gathering and Analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 

Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desai dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 

lengkap. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan kedalam kode-kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik 

secara unit. 

4. Integration and Testing 

Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (system testing). 

5. Deployment of System 

Mengoprasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau 

perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan diagram bersifat statis. Pada diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan aktor. Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu 

sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Berikut gambar dibawah ini menjelaskan bagaimana interaksi 

antar pengguna yang berhubungan dengan perancangan sistem yang diusulkan: 

 
Gambar 3. 1Use Case Diagram 

 



 

Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan proses dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, memperlihatkan 

urutan aktifitas proses pada sistem Activity Diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa Use Case pada Use 

Case Diagram. 

 
Gambar 3. 2Activity Diagram Admin 

 

Sequence Diagram 

Sequence Diagram yaitu menggambarkan kolaborasi dinamis anatara sejumlah object. Kegunaannya 

untuk menunjukan rangkaian pesan yang dikirim antara object juga interaksi anatara object, sesuatu yang terjadi 

pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. 

Adapun sequence diagram sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut: 

1. Sequence Diagram Login 

 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Sequence DiagramInput DataBooking Service 

 
Gambar 3. 4 Sequence DiagramInput DataBooking Service 

 

3. Sequence DiagramInput Data Checklist 

 
Gambar 3. 5 Sequence DiagramInput Data Checklist 

 

4. Sequence DiagramInput Data Service 

 
Gambar 3. 6 Sequence DiagramInput Data Service 

 

 

 

 

 



 

5. Sequence DiagramInput Data Home Service 

 
Gambar 3. 7 Sequence DiagramInput Data Home Service 

 

6. Sequence DiagramInput Data Car Home Service 

 
Gambar 3. 8 Sequence DiagramInput Data Car Home Service 

 

7. Sequence DiagramInput Data Mekanik 

 
Gambar 3. 9 Sequence DiagramInput Data Mekanik 

 

 

 

 

 



 

8. Sequence Diagram Input Data Checker 

 
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Input Data Checker 

 

9. Sequence Diagram Input Data Pengguna 

 
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Input Data Pengguna 

 

10. Sequence Diagram Cetak Laporan 

 
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Cetak Laporan 

 



 

Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukkan class-class yang ada dari sebuah sistem dan 

hubungannya secara logika. Class Diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu 

class diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek 

termasuk UML (Hendri, 2008). Berikut gambar class diagram yang diusulkan sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 13 Class Diagram 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Halaman Utama Konsumen 

Halaman utama konsumen merupakan halaman untuk pemesanan service mobil secara daring atau 

pengecekan status service mobil. 

 
Gambar 4. 1 Halaman Utama Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Tampilan Form Booking Service Konsumen 

Form booking service konsumen adalah form untuk mendaftarkan kapan peesanan service dan 

pengerjaan lokasi service mobil konsumen. 

 
Gambar 4. 2 Form Booking Service Konsumen 

 

3. Tampilan Halaman Form Cek Status Booking Service 

Halaman form cek status booking service adalah form untuk mencek status perbaikan service mobil 

secara daring berdaarkan kode booking yang didapat setelah booking. 

 
Gambar 4. 3 Halaman Form Cek Status Booking Service 

 

4. Tampilan Form Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi sistem informasi. Login sangat di 

perlukan karena ini adalah salah satu sistem keamanan. 

 
Gambar 4. 4 Form Login 

 

 

 

 

 

 



 

5. Tampilan Halaman Dashboard Admin 

Halaman dashboard ini adalah tampilan menu utama yang terdapat sub-sub menu program untuk ke 

halaman yang sesuai dengan booking service. 

 
Gambar 4. 5 Halaman Dashboard 

 

6. Tampilan Halaman Data Booking Service 

Halaman data booking service ini adalah menampilkan data booking service dealer. 

 
Gambar 4. 6 Halaman Data Booking Service 

 

7. Tampilan Form Input DataBooking Service Dealer 

Form Input Databooking service dealer ini adalah untuk menginputdata booking tanpa melalui halaman 

utama booking konsumen (melalui telepon atau mendatangi secara langsung ke dealer). 

 
Gambar 4. 7 Form Input Data Booking Service Dealer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Tampilan Halaman Data Checklist 

Halaman data checklist ini adalah menampilkan data mobil konsumen yang sudah dicek kondisi body 

mobil konsumen sebelum diservice. 

 
Gambar 4. 8 Halaman Data Checklist 

 

9. Tampilan Form Input DataChecklist 

Form input data checklistini adalah untuk menginput data mobil konsumen terdata didalam data 

booking service dealer untuk mencek body mobil konsumen sebelum pengerjaan service. 

 
Gambar 4. 9 Form Input Data Checklist 

 

10. Tampilan Halaman Data Service 

Halaman data service ini adalah menampilkan data-data pengerjaan mobil konsumen yang sudah 

dilakukan oleh mekanik service. 

 
Gambar 4. 10 Halaman Data Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Tampilan Form Input Data Service 

Form Input Data service ini adalah untuk menginput data mobil konsumen yang sudah diservice oleh 

mekanik. 

 
Gambar 4. 11 Form Input Data Service 

 

12. Tampilan Halaman Data Home Service 

Halaman data home service ini adalah menampilkan data-data mobil konsumen yang terdaftar akan 

dikerjakan di alamat konsumen yang telah didaftarkan. 

 
Gambar 4. 12 Halaman Data Home Service 

 

13. Tampilan Form Input Data Home Service 

Form input data home service ini adalah untuk menginput data perbaikan yang akan dikerjakan pada 

alamat konsumen. 

 
Gambar 4. 13 Form Input Data Home Service 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Tampilan Halaman Car Home Service 

Halaman car home service ini adalah menampilkan data-data mobil konsumen yang akan dikerjakan 

oleh mekanik berdasarkan alamat konsumen. 

 
Gambar 4. 14 Halaman Car Home Service 

 

15. Tampilan Form Input Data Car Home Service 

Form input data car home service ini adalah untuk menginput data mobil konsumen yang akan 

dikerjakan oleh mekanik sesuai dengan alamat konsumen yang telah didaftarkan. 

 
Gambar 4. 15 Form Input Data Car Home Service 

 

16. Tampilan Halaman Data Mekanik 

Halaman data mekanik ini adalah menampilkan data-data nama mekanik resmi dari dealer mobil 

honda. 

 
Gambar 4. 16 Form Data Mekanik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Tampilan Form Input Data Mekanik 

Form input data mekanik ini adalah untuk menginput data mekanik resmi delaer mobil honda. 

 
Gambar 4. 17 Form Input Data Mekanik 

 

18. Tampilan Halaman Data Checker 

Halaman data checker ini adalah menampilkan data-data petugas checker resmi sebelum melakukan 

service mobil konsumen. 

 
Gambar 4. 18 Halaman Data Checker 

 

19. Tampilan Form Input Data Checker 

Form data checker ini adalah untuk menginput data nama checker resmi dealer mobil honda. 

 
Gambar 4. 19 Form Input Data Checker 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Tampilan Halaman Data Pengguna 

Halaman data pengguna ini adalah menampilkan data-data pengguna yang dapat mengakses aplikasi 

sistem informasi booking service. 

 
Gambar 4. 20 Halaman Data Pengguna 

 

21. Tampilan Form Input Data Pengguna 

Form input data pengguna ini adalah untuk menginput data pengguna yang berhak mengakses aplikasi 

sistem informasi booking service berdasarkan level pengguna. 

 
Gambar 4. 21 Form Input Data Pengguna 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Tampilan Cetak Surat 

1. Tampilan Surat Jalan Tugas Mekanik Home Service 

Laporan cetak surat tugas mekanik home service adalah bentuk surat yang sudah jadi berbentuk 

softcopy. 

 
Gambar 4. 22 Laporan Cetak Surat Jalan Tugas Mekanik Home Service 

 



 

2. Tampilan Laporan Data Konsumen Dealer Service 

Laporan cetak data konsumen dealer adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 23 Laporan Data Konsumen Dealer Service 

 

 
Gambar 4. 24 Laporan Cetak Data Konsumen Dealer Service 

 

3. Tampilan Laporan Grafik Konsumen Dealer Service Berdasarkan Tahun 

Laporan grafik konsumen dealer service berdasarkan tahun adalah bentuk laporan yang sudah jadi 

berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 25 Laporan Cetak Grafik Konsumen Dealer Tahun 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tampilan Laporan Cetak Data Mobil Berdasarkan Paket Service 

Laporan cetak data mobil berdasarkan paket service adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk 

softcopy. 

 
Gambar 4. 26 Laporan Cetak Data Mobil Berdasarkan Paket Service 

 

 
Gambar 4. 27 Laporan Grafik Data Mobil Berdasarkan Paket Service 

 

5. Tampilan Laporan Cetak Data Booking Service Dealer 

Laporan cetak data booking service adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 28 Laporan Cetak Data Booking Service Berdasarkan Tanggal 



 

 
Gambar 4. 29 Laporan Cetak Data Booking Service Berdasarkan Bulan 

 

6. Tampilan Laporan Grafik Bulanan Service Dealer Tipe Mobil 

Laporan grafik bulanan service dealer tipe mobil adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk 

softcopy. 

 
Gambar 4. 30 Laporan Grafik Bulanan Service Dealer Tipe Mobil 

 

 
Gambar 4. 31 Laporan Grafik Tahunan Service Dealer Tipe Mobil 

 

 

 

 



 

7. Tampilan Laporan Cetak Data Home Service 

Laporan cetak data home service adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 32 Laporan Cetak Data Home Service Berdasarkan Tanggal 

 

 
Gambar 4. 33 Cetak Data Home Service Berdasarkan Bulan 

 

8. Tampilan Laporan Cetak Grafik Bulanan Home Service Tipe Mobil 

Laporan cetak grafik bulanan home service tipe mobil adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk 

softcopy. 

 
Gambar 4. 34 Laporan Cetak Grafik Bulanan Home Service Tipe Mobil 



 

 
Gambar 4. 35 Laporan Cetak Grafik Tahunan Home Service Tipe Mobil 

 

9. Tampilan Laporan Data Checklist Mobil 

Laporan data checklist mobil adalah bentuk laporan yang sudah jadi berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 36 Laporan Data Checklist Mobil Berdasarkan Tanggal 

 

 
Gambar 4. 37 Laporan Data Checklist Mobil Berdasarkan Bulan 

 

 

 

 

 



 

10. Tampilan Laporan Data Checker 

Laporan data checker adalah bentuk laporan yang sudah jadi bentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 38 Laporan Data Checker Berdasarkan Tanggal 

 

 
Gambar 4. 39 Laporan Data Checker Berdasarkan Nama dan Bulan 

 

11. Tampilan Laporan Cetak Data Mekanik 

Laporan cetak data mekanik adalah bentuk laporan yang sudah jadi bentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 40 Laporan Cetak Data Mekanik Berdasarkan Tanggal 



 

 
Gambar 4. 41 Laporan Cetak Data Mekanik Berdasarkan Nama dan Bulan 

 

12. Tampilan Laporan Cetak Grafik Konsumen Dealer Service dan Home Service 

Laporan grafik konsumen dealer service dan home service adalah bentuk laporan yang sudah jadi 

berbentuk softcopy. 

 
Gambar 4. 42 Laporan Grafik Konsumen Dealer Service dan Home Service 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Sistem Informasi Booking Servis 

Mobil Pt. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin Berbasis Web, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi penyimpanan data booking servis yang sebelumnya belum 

terkomperisasikan berhasil di komputerisasikan denganbaik. 

2. Semua data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan didatabase sehingga apabila sewaktu-waktu 

data yang ada dilaptop atau komputer hilang masih mempunyai cadangan data. 

3. Mempercepat pembuatan rekap data laporan booking servis sehingga memudahkan kinerja seluruh 

karyawanyang berkerja di Pt. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin dan menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Proses pencarian data booking servis bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, sehingga apabila data yang 

ingin dicari tidak memerlukan waktu yang lama. 

5. Konsumen di mudahkan dengan pilihan booking servis di dealer atau ingin melakukan home servis. 

6. Update data pengerjaan yang bisa di liat dari smartphone tanpa perlu membuangwaktu datang ke bengkel 

untuk mempertanyakan status pengerjaan 

Saran 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi pembuatan 

program sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam Aplikasi Booking Servis 

Mobil Honda Pada PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin yang lebih baik kedepannya : 

1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan dengan dijadikan aplikasi berbasis android. 

2. Pengembangan dengan menambahkan kasir home service dan konfirmasi pengggantian sparepart dari 

konsumen. 

3. Pengembangan dengan menambahkan stok sparepart. 

4. Menambahkan Member aktif agar service booking menggunakan akun pribadi. 
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