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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi merupakan salah satu hal yang tidak akan lepas dari 

kehidupan manusia. Karena teknologi informasi ini sudah ada sejak berabad-abad lalu 

dan hingga kini masih terus berkembang. Dengan adanya teknologi telekomunikasi, 

maka aktivitas komunikasi sesama manusia menjadi lebih mudah. Industri Ponsel 

salah satunya yang sangat terlihat dalam kemajuan teknologi masa kini. Sudah banyak 

sekali ponsel yang beralih fungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi saja namun 

banyak fungsi lain yang terdapat di dalam sebuah ponsel. Ada beberapa jenis ponsel 

yang sedang berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu ponsel yang berbasis 

smartphone. 

Smartphone adalah telepon genggam atau ponsel yang mempunyai 

kemampuan lebih dibanding ponsel dari generasi sebelumnya dengan kelebihan yang 

di miliki. Menyerupai piranti computer adalah salah satu kemampuan yang di miliki 

oleh smartphone. Adapun yang paling popular untuk saat ini yaitu smartphone dengan 

Sistem Operasi Android.  

Di dalam club maxxio, sementara ini masih menggunakan teknologi 

konvensional berupa text sms, dan telephone untuk memberikan informasi kepada 

sesama member, serta registrasi yang masih menggunakan formulir hard copy yang 

diisi calon member dan di kirimkan ke sekertariat regional untuk kemudian di kirim 

melalui faximile ke pengurus pusat. 

Aplikasi nantinya akan di bangun untuk  mempermudah dalam telekomunikasi 

dan mempercepat penyampaian informasi dengan menggunakan platform  Android.  
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Dimungkinkan memanfaatkan teknologi yang sedang popular, yaitu 

menggunakan smartphone yang membantu memperlancar komunikasi   antar anggota 

club maxxio  seluruh Provinsi di Indonesia. Maka dari itu di rasa perlu untuk 

mengembangkan aplikasi pendataan anggota club mobil  maxxio berbasis android 

yang tujuannya untuk  mempermudah komunikasi dan memberikan informasi kepada 

seluruh anggota club di seluruh wilayah Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat di 

munculkan adalah bagaimana membangun suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk 

club maxxio, Sehingga muncul gagasan  untuk membuat  aplikasi pendataan anggota 

club maxxio berbasis android.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ruang lingkup perlu di berikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sistem operasi perangkat mobile yang di gunakan adalah Android. 

2. Mengharuskan member melakukan login, untuk calon member diwajibkan 

registrasi dengan mengisi seluruh data di formulir terlebih dahulu. 

3. Admin melakukan validasi data calon member, kemudian melakukan 

approve terhadap akun calon member, sehingga status calon member 

berubah menjadi member, dan dapat melakukan login. 

4. Aplikasi memiliki beberapa menu, yaitu : Login, Registrasi, Pencarian data 

member, Data bengkel, Daftar event, dan Forum diskusi.  
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5. Sistem dapat melakukan pencarian data member lain berdasarkan masukan 

nomor ID  member atau Nomor polisi member. 

6. Terdapat sebuah forum diskusi di dalam sistem yang dibuat, yang 

bertujuan untuk memudahkan komunikasi kepada sesama member di 

dalam forum diskusi. 

7. Sistem terbagi dalam dua bagian, yaitu mobile android untuk client, dan 

web server untuk menyimpan database yang dikelola oleh admin, sehingga 

sistem dapat berjalan secara terintegrasi. 

8. Sumber data berasal dari club mobil maxxio. 

9. Sistem yang dibangun ada dua sisi: 

1. Sisi server (web service) 

2. Sisi Client (aplikasi Android) 

1.4 TujuanPenelitian 

Adapun tujuan dari karya ilmiah ini adalah menghasilkan aplikasi untuk club 

mobil maxxio berbasis android. Dengan adanya aplikasi Android, diharapkan 

komunikasi sesama member menjadi lebih cepat dan mudah, serta menjadi nilai 

tambah terhadap citra club Maxxio, sehingga menciptakan peluang untuk menarik 

minat calon member untuk bergabung berkat aplikasi ini. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dibuatnya karya ilmiah ini, kemudian menghasilkan sebuah aplikasi 

android yang bertujuan untuk mempermudah anggota club maxxio melakukan 

pencarian data sesama member club, serta dapat berkomunikasi dengan seluruh 

member club di dalam forum diskusi, Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi 
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calon member baru untuk melakukan pendaftaran dengan memanfaatkan teknologi 

aplikasi Android. 


