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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, membuat kendaraan bermotor 

sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan bermotor banyak diminati karena 

merupakan kendaraan pribadi yang paling praktis digunakan dibanding dengan kendaraan 

lainnya. Selain itu kendaraan  bermotor sengaja dirancang untuk membantu aktivitas manusia 

berpergian dekat maupun jauh yang membuat  efisiensi  waktu  dan tenaga. 

Salah satu faktor masalah dalam berkendara adalah ketika ban kendaraan mengalami 

kebocoran ditengah perjalanan karena tertusuk paku, terkena jebakan, ataupun sebab lainnya. 

Hal  tersebut memengaruhi  kebutuhan  akan  layanan  kendaraan  bermotor  seperti  bengkel 

tambal  ban, sehingga dibutuhkan  media  informasi  untuk  membantu  mencari  keberadaan 

lokasi bengkel-bengkel tambal ban terdekat. 

Media informasi tersebut dapat berupa teknologi yang mengikuti perkembangan  

teknologi informasi, dalam hal ini teknologi yang tepat digunakan adalah pencarian lokasi 

tambal ban yang terintegrasi dengan smartphone-smartphone pada saat ini, salah satunya 

smartphone yang berbasis sistem operasi Android. 

Pencarian lokasi tambal ban saat ini telah ada pada layanan google maps, akan tetapi 

pada layanan google maps letak lokasi tambal ban dengan marker stasis di mana tidak diketahui 

jenis tambal ban dan waktu buka atau tutup tambal ban tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa 

hal yang menjadi rumusan masalah antara lain : 
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1. Bagaimana merancang aplikasi Mobile berbasis Android yang memudahkan pengguna 

untuk mendapatkan informasi lokasi tambal ban di kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengguna dapat mengetahui jenis-jenis layanan tambal ban? 

3. Bagaimana pengguna dapat mengetahui jam pelayanan tambal ban? 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu 

serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibuat menggunakan Android Studio. 

2. Aplikasi dibuat menggunakan Bahasa pemrogaman Java dan XML serta MySQL 

sebagai database dan PHP sebagai Server Side. 

3. Lokasi tambal ban yang diterapkan adalah tambal ban pada jalan-jalan utama Kota 

Yogyakarta, prioritas utama di sekitar kampus dan tempat wisata. 

4. Aplikasi akan memberikan detail info lokasi tambal ban menggunakan Google Maps. 

5. Aplikasi yang dikembangkan hanya menampilkan sebagian data atau sampel dari 

lokasi tambal ban di Yogyakarta sesuai dengan jenis tambal ban. 

6. Aplikasi ini akan menampilkan marker dinamis yang berbeda berdasarkan kategori 

sebagai berikut : 

a) Tambal ban yang hanya dapat melayani tambal ban motor. 

b) Tambal ban yang hanya dapat melayani mobil. 

c) Tambal ban yang terdapat pelayanan tambal ban tubeless. 

d) Waktu buka dan tutupnya tambal ban, yang akan dibedakan dengan warna pada 

marker. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi mobile yang dapat 

menunjukkan pengguna (user) lokasi bengkel tambal ban terdekat yang direkomendasikan di 

Kota Yogyakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya aplikasi yang akan dirancang, diharapkan dapat membantu pengguna 

kendaraan untuk menemukan lokasi tambal ban ketika terjadi kebocoran atau kendala terkait 

dengan ban kendaraan yang digunakan pengguna motor atau mobil di Kota Yogyakarta dengan 

sistem berbasis Android. 

 

 


