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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi zaman sekarang semakin canggih dan lebih maju dibandingkan 

dengan teknologi zaman dahulu, Smartphone adalah telepon genggam yang 

mempunyai kemampuan tingkat tinggi yang bekerja dengan perangkat lunak 

sistem operasi. Smartphone kini banyak diminati karena memiliki sistem operasi 

yang lebih optimal dan fitur yang cukup begitu lengkap adalah Android. Saat ini 

hampir sebagian masyarakat menggunakan smartphone Android dikarenakan 

pengguna lebih merasa efIsien apabila menggunakan smartphone untuk 

mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mempermudah 

penggunanya saling terhubung satu sama lain secara online. Salah satu bukti 

untuk mendapatkan lokasi dan navigasi service mobil pada toyota nasmoco yang 

ada di kota Yogyakarta secara efisien hanya menggunakan aplikasi pencarian 

yang akan dibuat sistemnya berbasis mobile.  

Seiring berkembangnya zaman, smartphone telah menyediakan perangkat 

Global Positioning System (GPS). untuk pengguna smartphone yang sudah 

mendukung GPS, pengguna dapat mengetahui posisi saat itu juga dan mencari 

tempat tertentu dengan memanfaatkan teknologi ini. Location Based Service 

(LBS) memanfaatkan teknologi GPS dalam pengaplikasiannya. Selain dapat 

mengetahui titik koordinat posisi pengguna, aplikasi LBS juga dapat menentukan 

posisi tempat-tempat tertentu. Jika pengguna dapat memaksimalkan teknologi ini 
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maka dia tidak perlu bingung mencari sesuatu yang akan dituju ataupun bingung  

mencari arah service terdekat dari jangkauan. 

Toyota Nasmoco adalah perusahaan penjualan resmi mobil Toyota 

Indonesia dibawah naungan PT. Toyota Astra Motor yang merupakan Agen 

Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia untuk daerah Jawa tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Toyota Nasmoco adalah perusahaan dengan 

nama PT. New Ratna Motor yang berkantor pusat di Kota Semarang memiliki 21 

cabang/dealer dengan layanan penjualan unit kendaraan, service dan penyediaan 

spare part (VSP-Vehicle, Service dan Parts tersebar di kota Jawa Tengah dan 

DIY. Kendaraan mobil semakin lama semakin bertambah jumlahnya, kini hampir 

setiap orang memiliki mobil pribadi. Setiap mesin perlu dilakukan pemeliharaan, 

termasuk pada mobil.    

Industri otomotif yang sekarang sedang mengalami perkembangan pesat 

adalah bidang otomotif yaitu yang berkaitan dengan mobil yang setiap 6 bulannya 

mengalami inovasi baru. Untuk penduduk lokal mungkin hal tersebut sudah biasa, 

tetapi lain halnya dengan peminat otomotif. dengan banyaknya jenis mobil yang 

baru tersebut mungkin saja mereka menjadi bingung ataupun bimbang dalam 

memilih mobil dan servicenya. Terkadang mobil yang kita beli mogok di tengah 

jalan dan bingung untuk mencari service terdekat. Salah satu solusi yang bisa 

dipakai adalah dengan menggunakan Sistem Layanan Berbasis Lokasi. 

Dengan perkembangan teknologi penerapan system Location Based Service 

(LBS) mampu mendeteksi letak pengguna berada sehingga dapat memberikan 

layanan sesuai dengan letak pengguna tersebut. dan dengan dukungan  
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smartphone  Android  yang memiliki  prosesor berkecepatan tinggi. Memiliki 

kemampuan Multi-Tasking yang  tidak terbatas. Android juga memiliki Home 

Screen secara Informatif sehingga notifikasi dapat dipantau dari home screen 

dengan pemanfaatan koneksi internet, memudahkan akses informasinya. Android  

juga mengijinkan untuk melakukan modifikasi sistem. Sehingga dapat digunakan 

untuk keperluan sehari-hari sesuai keinginan dan aktivitas  pribadi pengguna 

platform Android tersebut, Aplikasi ini bekerja dengan mencari terlebih dahulu 

posisi pengguna. Dengan LBS diharapkan lokasi service keliling tersebut dapat 

diakses dengan mudah oleh pengguna yang berasal dari luar kota maupun dalam 

kota. 

Untuk itu sebagai penulis tertarik untuk membuat suatu konten sebagai 

layanan public pada Android berupa Aplikasi pencarian service mobil keliling 

dengan menggunakan metode location based service berbasis android.  

Untuk wilayah Yogyakarta, yaitu sebuah layanan konten untuk memperoleh 

daftar lokasi service mobil keliling yang terdeteksi secara otomatis berdasarkan 

jangkauan radius tertentu dari posisi pengguna yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan fasilitas GPS pada Android untuk menampilkan peta yang dapat 

menunjukan rute jalan menuju ke lokasi tujuan dari tempat pengguna berada, serta 

fitur-fitur lain tentang aplikasi tersebut.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas serta permasalahan yang ada, dapat 

dirumuskan : Bagaimana membangun sistem aplikasi pencarian service mobil 
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keliling di Yogyakarta berbasis android untuk mempermudah pengguna 

menemukan service mobil terdekat. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada 

dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi ruang lingkup 

permasalahan pengelolaan data meliputi : 

1. Aplikasi ini akan diimplementasikan pada perangkat mobile berupa 

samartphone atau tablet dengan Sistem Operasi Android minimum 4.0.3 Ice 

Cream Sandwich.  

2. Membutuhkan koneksi internet. 

3. Database Management System yang digunakan adalah Firebase dan 

menggunakan format data JSON (Java Script Object Notation). 

4. Jarak dan rute didapat dari library yang sudah disediakan pada google maps. 

5. Aplikasi ini bersifat dinamis yaitu data disimpan pada server dapat dilihat 

dari posisi Teknisi yaitu data latitude dan longitude Teknisi yang ada dalam 

database diperbarui secara otomatis saat Global Positioning System 

mengambil posisi Teknisi terbaru. 

6. Teknisi pada aplikasi ini dipilih berdasarkan jarak terdekat. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah dijelaskan, 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi mobile 

berbasis android untuk proses pencarian lokasi service mobil keliling terdekat di 

Yogyakarta, dengan layanan GPS ( Global Positioning System ) dan Google Maps 

serta menbantu pihak Toyota Nasmoco dalam memperkenalkan service dan 

pelayanan baru di Yogyakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini memudahkan bagi para pengguna 

mobil toyota untuk menemukan lokasi terdekat servise keliling ketika keadaan 

darurat, khususnya wilayah yogyakarta, agar mudah dalam menemukan lokasi 

service mobil terdekat yang di inginkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam memudahkan pembaca dan penyusunnya maka karya ilmiah ini 

dibagi dalam beberapa bab secara berturut, secara garis besarnya sebagai berikut : 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

2. BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

 Pada bab ini menerangkan sumber-sumber yang menjadi acuan dalam 

penulisan dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan aplikasi yaitu 

mengenai service mobil keliling, Location based service, Google maps, Global 

positioning system, Android, Firebise, Json, Mapbox dan Rational Rose.. 
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3. BAB III Metode Penelitian 

Bagian bab ini membahas bahan serta peralatan penelitian yang digunakan, 

prosedur dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, analisis dan rancangan 

sistem, perancangan antarmuka  dan tabel. 

4. BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Pada bab ini memaparkan tahapan pembuatan aplikasi, bagaimana 

penggunaannya, dan hasil uji coba aplikasi. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai kekurangan 

yang terdapat pada aplikasi atau penulisan karya ilmiah. 

 


