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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang terjadi pada Dealer Honda Intan Motor Martapura yaitu dalam pengelolaan 

surat menyurat, penjualan dan service masih menggunakan pencatatan dalam buku. Dengan masih manual ini 

tentunya sering menimbulkan kesalahan dalam melakukan pendataan surat menyurat, penjualan dan data 

konsumen service. Selain itu juga sering terjadi keterlambatan untuk membuat laporan data penjualan dan data 

service sepeda motor karena harus merekap satu persatu, dari segi keamanan belum cukup baik karena secara 

manual ini yaitu pencatatan dalam buku bisa saja hilang. Dengan banyaknya jumlah data yang di buat maka 

dalam pencairan data akan tidak menjadi efesien. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan 

membuat Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan dan Service Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda 

Intan Motor Martapura dengan menggunakan PHP, MySQL sebagai databasenya. Data yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini aalah data pelanggan, data unit, data penjualan, data surat menyurat seperti surat jalan, 

STCK, notice pajak, STNK, BPKB dan plat, dan data service. Hasil dari perancangan sistem aplikasi ini adalah 

sistem aplikasi penginputan data pelanggan, data unit, data penjualan, data surat menyurat, dan data service. 

Oleh karena itu langkah yang akan diambil oleh peneliti yakni membuat aplikasi berbasis web yaitu Aplikasi 

Manajemen Surat Menyurat, Penjualan dan Service Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda Intan Motor 

Martapura.  
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ABSTRACT 

 

Problems that occur at the Honda Intan Motor Martapura Dealer, namely in the management of 

correspondence, sales and service still use records in the book. With this manual still, of course, often causes 

errors in collecting data on correspondence, sales and customer service data. In addition, there are often delays 

in reporting sales data and motorcycle service data because they have to recap one by one, in terms of security it 

is not good enough because manually, the recording in the book can be lost. With the large amount of data created, 

the disbursement of data will not be efficient. One of the efforts to overcome this is to create a Correspondence 

Management Application, Sales and Service of Motor Vehicles at the Honda Intan Motor Martapura Dealer using 

PHP, MySQL as the database. The data used in making this application are customer data, unit data, sales data, 

correspondence data such as travel documents, STCK, tax notices, STNK, BPKB and license plates, and service 

data. The results of this application system design are customer data input application systems, unit data, sales 

data, correspondence data, and service data. Therefore, the step that will be taken by the researcher is to create 

a web-based application, namely the Correspondence Management Application, Sales and Service of Motorized 

Vehicles at the Honda Intan Motor Martapura Dealer. 
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PENDAHULUAN 

Teknologi internet merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efesien dalam penyebaran 

informasi yang diakses kapan saja dan di mana saja secara online. Teknologi internet pada jaman sekarang 

mempunyai efek sangat besar pada perdagangan dan bisnis, dan dengan adanya teknologi sangat membantu dalam 

kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian, dan penerimaan informasi. Kemajuan teknologi semakin 

berkembang didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini membuktikan bahwa informasi 

telah menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan perusahaan.  

Dealer Honda Intan Motor Martapura merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan, 

penjualan dan service sepeda motor, dan juga merupakan dealer resmi Honda. Perusahaan ini berdiri sejak 17 

Agustus 1993 dan mempunyai 29 karyawan yang mana ada bekerja di lapangan dan ada juga di kantor. Perusahaan 

ini termasuk perusahaan yang maju, karena dilihat dari performa penjualan perbulan mengalami kenaikan yang 

cukup pesat. 

Dalam pengolahan data pelayanan surat menyurat seperti surat jalan, data STCK, data STNK, data notice 

pajak, data BPKB dan plat, data penjualan dan data service sepeda motor pada Dealer Honda Intan Motor 

Martapura mengalami keterbatasan dalam mengelolanya. Intensitas penjualan dan service yang semakin 

meningkat, menyebabkan proses pelayanan lebih diprioritaskan. Sistem yang berjalan saat ini pada Dealer Honda 

Intan Motor Martapura masih  manual yang mana masih menggunakan pencatatan dalam buku. Dengan masih 

manual ini tentunya sering menimbulkan kesalahan dalam melakukan pendataan surat menyurat, penjualan dan 

data konsumen service. Selain itu juga sering terjadi keterlambatan untuk membuat laporan data penjualan dan 

data service sepeda motor karena harus merekap satu persatu, dari segi keamanan belum cukup baik karena secara 

manual ini yaitu pencatatan dalam buku bisa saja hilang. 

Dengan adanya masalah yang muncul dengan sistem yang ada pada pengolahan pendataan surat menyurat 

kendaraan bermotor seperti surat jalan, data STCK, data STNK, data notice pajak, data BPKB dan plat, data 

penjualan dan data service menjadi hambatan proses pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. 

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat dan memiliki manfaat yang luar biasa. Hal 

ini yang biasanya dikerjakan secara manual, maka akan lebih cepat dan efesien apabila dilakukan dengan sistem 

komputerisasi. Sehingga dengan kecanggihan teknologi komputer dapat memudahkan kita sebagai pengguna 

untuk meningkatkan efesien kerja dan dapat meningkatkan proses pelayanan surat menyurat kendaraan bermotor 

seperti surat jalan, data STCK, data STNK, data notice pajak, data BPKB dan plat, data penjualan dan data service 

kepada pelanggan, agar dapat menghasilkan suatu laporan. Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan tentang 

aplikasi surat menyurat, penjualan dan service kendaraan bermotor pada Dealer Honda Intan Motor Martapura 

diantaranya adalah penelitian dengan judul“Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Surat".Sasongko, J. 

(2009). Menurutnya, sistem informasi manajaemen surat dapat membuat waktu lebih efektif dan efesien dalam 

pencarian data dan dapat mempercepat pembuatan laporan. 

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas perlu dibuat sistem informasi pada Dealer Honda Intan 

Motor Martapura guna memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan. dengan judul 

“Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan dan Service Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda 

Intan Motor Martapura”. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Penelitian dengan metode ini yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada bagian surat 

menyurat kendaraan bermotor, penjualan, dan data service serta proses berjalannya sistem yang 

terjadi pada Dealer Honda Intan Motor Martapura. 

2. Metode Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara tanya jawa langsung dengan pimpinan perusahaan, serta administrasi 

yang berhubungan dengan surat menyurat, penjualan, dan data sevice sepeda motor pada perusahaan 

tersebut.  

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan untuk membangun 

sistem informasi pada Dealer Honda Intan Motor Martapura sebagai berikut :  

1. Referensi  

Referensi yang digunakan adalah buku-buku dan internet yang berkaitan dengan aplikasi 

penjualan, surat menyurat, dan service. 

2. Jurnal  

Jurnal yang dikutip adalah jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan data. 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Usulan Sistem Baru 

 
Gambar 1. Flowchart Usulan Sistem Baru 

Use Case Diagram 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

Penjabaran use case diagram Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan, dan Servis Kendaraan 

BermotorPada Dealer Honda Intan Motor Martapura pada gambar di atas sebagai berikut: 

1. Admin adalah aktor yang dapat memanajemen pengelolaan data, yaitu melakukan fungsi manajemen 

data seperti menambah data, menghapus, dan mengedit data. 

2. Admin dapat menambah, menghapus, menyimpan dan mengedit data unit. 

3. Admin dapat menambah, menghapus, menyimpan dan mengedit data jenis. 

4. Admin dapat menambah menghapus, menyimpan dan mengedit data pelanggan. 

5. Setelah admin menginput data unit, data jenis, dan data pelanggan, admin dapat melakukan 

pengolahan data penjualan.  

6. Pada penjualan admin dapat menambah, menghapus, menyimpan, dan mengedit data penjualan. 

7. Setelah penjualan diinput, admin baru bisa melakukan pengelolaan surat jalan, seperti menambah, 

menghapus, menyimpan, mengedit, dan mencetak surat jalan. 

8. Surat jalan telah di input, admin baru bisa melakukan pengelolaan STCK, seperti menambah, 

menghapus, menyimpan, mengedit, dan mencetak STCK. 

9. Setelah STCK sudah diinput, admin baru bisa melakukan pengelolaan notice pajak. Pada notice 

pajak, admin hanya bisa menambah, menghapus, menyimpan, dan mengedit tida bisa mencetak. 

10. Notice pajak setelah admin melakukan pengelolaan data, admin baru bisa melanjutkan ke STNK. 

Pengelolaan data STNK admin bisa menambah, menghapus, menyimpan, dan mengedit. 

11. Setelah melakukan pengelolaan STNK admin baru bisa melakukan pengelolaan BPKB seperti 

menambah, menghapus, menyimpan, dan mengedit.  

12. Pada menu servis admin dapat mengelola data seperti menambah, menghapus, menyimpan, dan 

mengedit. 

Activity Diagram  

Diagram Aktivitas menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Diagram aktivitas juga menggambarkan 

bagaiman alur sistem berawal, dan bagaimana akhir alur sistem tersebut.  

1. Activity Diagram Login  

Activity Diagram Login menggambarkan sebuah alur yang menjelaskan proses login dari halaman 

awal sampai masuk ke dalam sistem, tetapi jika username atau password tidak sesuai maka proses 

login tidak dapat mengakses ke dalam sistem. 



 

 
Gambar 3. Activity Diagram Login 

 

2. Activity Diagram Admin 

Activity Diagram menggambarkan sebuah alur yang menjelaskan dimana didalamnya memiliki 

proses sub menu seperti data unit, data jenis, data pelanggan, data penjualan, data surat jalan, data 

stck, data notice pajak, data stnk, data bpkb, dan data servis. 

 
Gambar 4. Activity Diagram Admin 

Diagram aktivitas di atas menerangkan alur proses untuk aktivitas input data. Proses dimulai dengan 

Admin memilih tombol Tambah, kemudian sistem menampilkan form isian yang kemudian Admin 

akan mengisi form isian. Ketika sudah disimpan, sistem akan memperbarui data di database yang 

akan mengecek data yang dikirim, jika terdapat kesalahan, akan menampilkan pesan kesalahan, jika 

tidak, database akan diperbarui dan sistem menampilkan daftar data yang baru. 

Proses untuk aktivitas edit data. Proses dimulai dengan Admin memilih tombol edit data, kemudian 

sistem menampilkan data. Admin meedit dan memperbarui data setelah itu disimpan. Sistem akan 

memperbarui data di database. Database mengecek data yang dikirim, jika terdapat kesalahan akan 

menampilkan pesan kesalahan, dan jika tidak, database akan diperbarui dan sistem menampilkan 

data yang telah diperbarui. 

Diagram aktivitas untuk menghapus data. Proses dimulai dengan Admin meilih tombol hapus, 

kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data. Jika ya, maka sistem akan menghapus 

data dari database dan akan mengecek apakah terdapat kesalahan. Jika ya, maka akan munculpesan 



 

kesalahan, jika tidak maka database akan diperbarui. Jika Admin membatalkan hapus data,sistem 

akan kembali menampilkan daftar data.  

Sequence Diagram  

Sequence Diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah object, bisa digunakan untuk 

menjelaskan sebuah serangkaian langkah-langkah yang mengirimkan message antar satu lifeline ke lifeline yang 

lain. Setiap message yang dikirimkan bisa memberikan respon (return) relatif pada skenario yang dirancang di 

Use Case Diagram. Interaksi yang terjadi bisa bersifat instansiasi sebuah object maupun static method dari sebuah 

class. 

1. Sequence Diagram Admin 

Diagram squence di bawah ini menerangkan alur proses untuk aktivitas input data. Admin 

melakukan input, jika berhasil data akan dikirim ke database dan database akan mencek dan 

menampilkan pesan kepada user kegiatan input data berhasil. Apabila admin salah mengetikkan 

dalam menginput data maka data yang telah diinput tidak berhasil dan kembali ke menu awal. 

 
Gambar 5. Squence Diagram Admin 

Class Diagram 

Class diagram pada Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan, dan Servis Kendaraan Bermotor Pada 

Dealer Honda Intan Motor Martapura memiliki beberapa kelas, yaitu unit, jenis, pelanggan, penjualan, surat jalan, 

STCK, notice pajak, STNK, BPKB dan servis. Pada setiap kelas memiliki atribut untuk proses dalam sistem. 

Berikut ini class diagram pada Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan, dan Servis Kendaraan Bermotor 

Pada Dealer Honda Intan Motor Martapura: 

 
Gambar 6. Class Diagram 

 

 

 

 



 

Relasi Tabel 

 

 
Gambar 7. Relasi Tabel 

 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Halaman Login 

Login adalah form yang berfungsi untuk masuk ke dalam Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, 

Penjualan dan Service Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda Intan Motor Martapura dengan 

memasukkan username dan password masing-masing. Berikut tampilan form login:  

 
Gambar 8. Halaman Login 

 

2. Halaman Menu Utama 

Halaman utama adalah tampilan awal dalam sebuah aplikasi yang dimana ada menu dan submenu 

dalam menampilkan aplikasi tersebut.  

 
Gambar 9. Halaman Utama  

 



 

3. Halaman Data Jenis 

Halaman data jenis yaitu menampikan data jenis yang berfungsi untuk menambah, mengupdate, dan 

menghapus. 

 
Gambar 10. Halaman Data Jenis 

 
4. Halaman Tambah Data Jenis  

Halaman tambah data jenis adalah menu yang berfungsi untuk menambahka data jenis sepeda motor. 

 
Gambar 11. Halaman Tambah Data Jenis 

 
5. Halaman Data Unit  

Halaman data unit yaitu menampilkan data unit yang berfungsi untuk menambah, mengupdate, dan 

menghapus. 

 
Gambar 12. Halaman Data Unit 

 



 

 
6. Halaman Tambah Data Unit 

Halaman tambah data unit adalah menu yang berfungsi untuk menambahka data unit sepeda motor. 

 
Gambar 13. Halaman Tambah Data Unit 

 
7. Halaman Data Pelanggan 

Halaman data pelanggan yaitu menampilkan data pelanggan yang berfungsi untuk menambah, 

mengupdate, dan menghapus. 

 
Gambar 14. Halaman Data Pelanggan 

 
8. Halaman Tambah Data Pelanggan  

Halaman tambah data pelanggan adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data pelanggan. 

 
Gambar 15. Halaman Tambah Data Pelanggan 

 



 

9. Halaman Data Penjualan 

Halaman data penjualan yaitu menampilkan data penjualan yang berfungsi untuk menambah, 

mengupdate, dan menghapus. 

 
Gambar 16. Halaman Data Penjualan 

 
10. Halaman Tambah Data Penjualan 

Halaman tambah data penjualan adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data penjualan. 

 
Gambar 17. Halaman Tambah Data Penjualan 

 
11. Halaman Data Surat Jalan 

Halaman data surat jalan yaitu menampilkan data surat jalan yang berfungsi untuk menambah, 

mengupdate, mencetak, dan menghapus. 

 
Gambar 18. Halaman Data Surat Jalan 

 



 

 
12. Halaman Tambah Data Surat Jalan 

Halaman tambah data surat jalan adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data surat jalan. 

 
Gambar 19. Halaman Tambah Data Surat Jalan 

 
13. Halaman Data STCK 

Halaman data STCK yaitu menampilkan data STCK yang berfungsi untuk menambah, mengupdate, 

mencetak, dan menghapus. 

 
Gambar 20. Halaman Data STCK 

 
14. Halaman Tambah Data STCK 

Halaman tambah data STCK adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data STCK. 

 
Gambar 21. Halaman Tambah Data STCK 

 



 

15. Halaman Data Notice Pajak 

Halaman data notice pajak yaitu menampilkan data notice pajak yang berfungsi untuk menambah, 

mengupdate, dan menghapus. 

 
Gambar 22. Halaman Data Notice Pajak 

 
16. Halaman Tambah Data Notice Pajak 

Halaman tambah data notice pajak adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data notice 

pajak. 

 
Gambar 23. Halaman Tambah Data Notice Pajak 

 
17. Halaman Data STNK 

Halaman data notice pajak yaitu menampilkan data notice pajak yang berfungsi untuk menambah, 

mengupdate, dan menghapus. 

 
Gambar 24. Halaman Data STNK 

 



 

18. Halaman Tambah Data STNK 

Halaman tambah data notice pajak adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data notice 

pajak. 

 
Gambar 25. Halaman Tambah Data STNK 

 

19. Halaman Data BPKB 

Halaman data BPKB yaitu menampilkan data BPKB yang berfungsi untuk menambah, mengupdate, 

dan menghapus. 

 
Gambar 26. Halaman Data BPKB 

 

20. Halaman Tambah Data BPKB 

Halaman tambah data BPKB adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data BPKB. 

 
Gambar 27. Halaman Tambah Data BPKB 

 

 



 

21. Halaman Data Servis 

Halaman data BPKB yaitu menampilkan data BPKB yang berfungsi untuk menambah, mengupdate, 

dan menghapus. 

 
Gambar 28. Halaman Data Servis 

 
22. Halaman Tambah Data Servis 

Halaman tambah data BPKB adalah menu yang berfungsi untuk menambahkan data BPKB. 

 
Gambar 29. Halaman Tambah Data Servis 

 
Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  

1. Laporan Pelanggan 

Laporan pelanggan berisi data nama pelanggan, alamat, no telpon, dan pekerjaan. 

 
Gambar 30. Laporan Pelanggan 

 



 

 
2. Laporan Penjulan 

Laporan penjualan berisi data no faktur, tanggal faktur, tanggal ambil, nama unit,no mesin, no 

rangka,nama pelanggan, dan alamat pelanggan. 

 
Gambar 31. Laporan Penjualan 

 
3. Laporan Surat Jalan 

Laporan surat jalan berisi data no surat jalan, nama unit,no mesin, no rangka,nama pelanggan, 

tanggal antar, jam ambil, tanggal terima, dan jam terima. 

 
Gambar 32. Laporan Surat Jalan 

 
4. Laporan STCK(Surat Tanda Coba Kendaraan) 

Laporan STCK berisi data no surat jalan, nama unit,no mesin, no rangka,nama pelanggan, tanggal 

antar, jam ambil, tanggal terima, dan jam terima. 

 
Gambar 33. Laporan STCK ( Surat Tanda Coba Kendaraan) 



 

 
5. Laporan Notice Pajak 

Laporan notice pajak berisi data no notice pajak, nama unit,no mesin, no rangka,nama pelanggan, 

tanggal notice pajak, dan nomor polisi. 

 
Gambar 34. Laporan Notice Pajak 

 
6. Laporan STNK 

Laporan STNK berisi data no STNK, no notice pajak, nama unit,no mesin, no rangka,nama 

pelanggan, tanggal STNK, dan nomor polisi. 

 
Gambar 35. Laporan STNK 

 
7. Laporan BPKB 

Laporan BPKB berisi data no BPKB,no STNK, no notice pajak, nama unit,no mesin, no 

rangka,nama pelanggan, tanggal BPKB, dan nomor polisi. 

 
Gambar 36. Laporan BPKB 



 

8. Laporan Servis 

Laporan servis berisi data no servis, tanggal servis, item, biaya, nama pelanggan, dan alamat 

pelanggan. 

 
Gambar 37. Laporan Servis  

 
9. Tampilan Cetak Surat Jalan 

 
Gambar 38. Tampilan Cetak Surat Jalan 

 
10. Tampilan Cetak STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) 

 
Gambar 39. Tampilan Cetak STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)  

 

 



 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, Penjualan dan Servis Kendaraan Bermotor 

Pada Dealer Honda Intan Motor Martapura yang dibuat ini, maka proses pencarian, penginputan 

data dan pencetakan laporan akan jadi lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat membantu 

dan memudahkan admin yang terlibat dalam sistem ini. 

2. Aplikasi ini dapat dengan mudah  dalam melakukan perbaikan dan mengontrol data beserta laporan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian sistem, bahwa proses pengisian data pada setiap form dapat dilakukan 

dengan sukses serta fungsional sistem dapat menghasilkan output yang diharapkan. 

Saran 

Adapun saran yang ingin di sampaikan untuk pengembangan Aplikasi Manajemen Surat Menyurat, 

Penjualan, dan Servis Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda Intan Motor Martapura adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  penulis selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi ini dengan menambahkan fasilitas dan 

juga proses-proses yang bermanfaat lainnya agar tidak hanya fokus pada  surat menyurat, penjualan, 

dan servis saja, namun juga pada proses lainnya. 

2. Buat tampilan menjadi lebih menarik namun tetap user friendly. 

3. Diharapkan dengan adanya aplikasi yang baru, dapat membantu meningkatkan atau membantu 

permasalahan diatas 
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