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ABSTRAK 

 

Judul Tugas Akhir : Pembuatan Mobile Application Sebagai Media 

Promosi Autospa  

Penulis : Muhammad Abidzar Saefurrachman 

Pembimbing I : Hafid Setyo Hadi, MT 

Pembimbing II : Ince Dian Aprilyani Azir, S.S., M.A. 

 

Business promotion activities are part of a marketing strategy that is needed by a 

business, both small and large businesses. activities carried out by business 

owners in an effort to introduce and offer products and services offered to 

potential buyers. The purpose of designing and building a Mobile Application as 

a promotional media for Autospa is to help promote Autospa more efficiently for 

sellers and customers, it takes a Mobile application that is used to make it easier 

for customers to see and choose salon packages available at Autospa, can make it 

easier for customers to determine the time and booking for the car salon through 

the Mobile application, and it will be more efficient to promote the Autospa sales 

package, with the system promoting Autospa using the Mobile application. The 

research method used is the waterfall method starting from data collection, 

system design, code generation, testing, and implementation. The conclusion of 

making Mobile Applications makes it easy to find information digitally and is one 

of the media that makes it easy to promote the products and services offered by 

Autospa.  

keywords: Mobile Application, Promotional Media, Products and services. 

Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat 

dibutuhkan sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang 

besar. kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik usaha dalam upaya 

memperkenalkan dan menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan kepada 

calon pembeli. Tujuan dari merancang dan membangun sebuah Mobile 

Application sebagai media promosi Autospa adalah untuk membantu 

mempromosikan Autospa dengan lebih efisien bagi penjual dengan pelanggan, 

dibutuhkan sebuah Mobile application yang digunakan untuk mempermudah 

pelanggan melihat dan memilih paket salon yang tersedia di Autospa, dapat 

mempermudah pelanggan dalam menentukan waktu dan booking untuk salon  

mobil nya melalui Mobile application, dan akan lebih efisien untuk 

mempromosikan paket penjualan Autospa, dengan sistem mempromosikan 

Autospa menggunakan Mobile application, Metode penelitian yang digunakan 

metode waterfall dimulai dari pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan 

kode, pengujian, dan implementasi. Kesimpulan dari pembuatan Mobile Aplikasi 

memberikan kemudahan dalam pencarian informasi secara digital dan salah satu 

media yang memudahkan dalam upaya mempromosikan produk maupun jasa yang 

ditawarkan oleh Autospa.  

Kata kunci: Aplikasi Mobile, Media Promosi, Produk dan jasa. 
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kemampuan, dan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
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