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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang 

begitu pesat. Seseorang dapat mengetahui berita, informasi, hingga peristiwa-

peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia dalam sekejap. Informasi tersebut 

dapat diakses melalui handphone. Melalui handphone yang terhubung dengan 

internet, seseorang dapat memperoleh informasi yang tadinya sulit diakses. Tidak 

hanya itu saja, masih banyak hal lain yang dapat dimanfaatkan dari kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan sebuah informasi yang real-

time, cepat, dan akurat menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakat saat ini. Untuk itu, kemudahan akses data dan informasi dibutuhkan 

agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara 

efektif dan efisien. 

 Dealer merupakan perusahaan penjualan mobil atau sepeda motor resmi 

yang ditunjuk oleh suatu pabrik untuk menjual hasil produknya. Sebuah dealer 

harus memenuhi syarat-syarat khusus, salah satunya hanya menjual produk 

keluaran pabrik tersebut (sering disebut ATPM). Di wilayah kota Purworejo,  

sudah banyak terdapat dealer sepeda motor, salah satunya yaitu dealer motor 

Yamaha. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat belum mengetahui lokasi dealer 

yang ada di kota Purworejo. Untuk mengetahui informasi mengenai lokasi dealer 

motor tersebut, biasanya masyarakat setempat masih menggunakan cara lama. 
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Mereka bertanya pada orang-orang yang dianggap tahu. Namun, kebanyakan 

orang hanya mengetahui lokasi dealer yang berada di sekitar tempat tinggalnya. 

Di kasus lain, orang-orang mendapatkan informasi lokasi dealer tetapi tidak 

begitu akurat secara geografis. Keterbatasan informasi tentu menjadi penghambat 

bagi masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai suatu daerah. 

Terlebih lagi bagi orang-orang yang tinggal di luar kota Purworejo, yang 

membutuhkan informasi mengenai letak lokasi dealer sepeda motor tersebut. 

Menyikapi masalah seperti ini, masyarakat membutuhkan suatu perangkat 

agar bisa mengakses informasi secara cepat, mudah, serta dapat digunakan di 

manapun dan kapanpun. Dengan memanfaatkan informasi geografis, internet, 

smartphone, android, GPS, rute terdekat, dan google maps serta didasari oleh latar 

belakang di atas, maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi “APLIKASI 

PENCARIAN LOKASI DEALER SEPEDA MOTOR DI KOTA 

PURWOREJO BERBASIS ANDROID”. Sistem informasi ini diharapkan dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang terjadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan menjadi : 

1. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai letak lokasi dealer 

sepeda motor yang bukan berada di wilayah tempat tinggalnya, khususnya di 

wilayah kota Purworejo.  

2. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi tentang dealer motor apabila 

masyarakat ingin menghubungi pihak dealer pada saat keadaan darurat. 



3 
 
 

 
 

3. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai merk kendaraan 

dan tipe kendaraan serta harga kendaraan pada delaer sepeda motor yang 

ingin dituju. 

1.3 Ruang Lingkup 

Pada penelitian kali ini terdapat ruang lingkup yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Aplikasi dapat menunjukan lokasi user dalam peta. 

2. Aplikasi dapat menentukan rute terdekat dari posisi pengguna menuju lokasi 

dealer sepeda motor yang akan dituju. 

3. Informasi spasial yang ditampilkan yaitu 0 kilometer sampai dengan 10 

kilometer dari posisi pengguna. 

4. Pemetaan akan menampilkan lokasi dealer sepeda motor yang akan 

dikunjungi dengan rute jalan yang akan dilalui. 

5. Peta untuk menampilkan pemetaan menggunakan Google Maps API. Aplikasi 

ini dapat menginformasikan tipe dan merk kendaraan, gambar kendaraan, 

serta harga per unit kendaraan. 

6. Pemetaan dilakukan dengan menandai titik koordinat lokasi dealer sepeda 

motor di kota Purworejo kemudian menampilkannya kedalam peta dimana 

marker yang berwarna merah merupakan lokasi dealer sepeda motor, 

sedangkan marker yang berwarna hijau merupakan lokasi pengguna. 

7. Aplikasi yang dikembangkan membutuhkan koneksi internet untuk 

mengakses Google Maps API untuk memperoleh letak lokasi dealer sepeda 

motor. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat sebuah aplikasi LBS berbasis 

android yang dapat memberikan informasi terkait dengan lokasi dealer sepeda 

motor terdekat dan rute untuk mencapai lokasi dealer sepeda motor dari posisi 

pengguna smartphone. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pengembangan aplikasi ini ialah untuk dapat 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang dealer sepeda 

motor. 

1.6 Sistematika  Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :  

1.6.1 BAB 1  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi.  

1.6.2 BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.  

1.6.3 BAB 3  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi 

untuk mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem aplikasi yang akan 

dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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1.6.4 BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini akan dipaparkan implementasi dari sistem yang dirancang 

pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah dibuat apakah sudah 

sesuai dengan tujauan penelitian ini dibuat. 

1.6.5 BAB 5  PENUTUP 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang 

dibahas berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab 

ini juga akan diberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


