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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa manusia 

memasuki kehidupan  yang  berdampingan  dengan  informasi  dan  teknologi  itu  

sendiri.  Yang berdampak  pada  sebagian  orang  untuk  meninggalkan  proses  

penelusuran  informasi secara  manual  yang  membutuhkan  waktu  lebih  lama  

untuk  mendapatkan  atau menemukan  informasi  yang  diinginkan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan semakin menjamurnya sistem informasi yang sering kita 

jumpai digunakan oleh perusahaan maupun individu untuk bertukar informasi 

yang beraneka ragam.  

Dengan  teknologi  informasi  yang  berkembang saat  ini,  pengelolaan  

informasi  dapat  dilakukan  secara  lebih  aktual  dan  optimal. Penggunaan  

teknologi  informasi  bertujuan  untuk  mencapai  efisiensi  dalam  berbagai aspek 

pengelolaan informasi, yang ditunjukkan dengan kecepatan dan ketepatan waktu 

pemrosesan, serta ketelitian dan keakuratan informasi. 

Informasi yang di sajikan tidaklah hanya berupa data huruf, angka 

ataupun karakter tetapi data gambar, suara dan video. Pada kali ini data yang di 

fokuskan adalah data gambar yang di representasikan dalam bentuk gambar 

ataupun peta. Sistem ini lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Geografis 

(GIS). Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis (Aronoff, 

1989).  Data dapat diakses melalui penunjukkan ke suatu lokasi dalam peta yang 

tersaji secara digital. Seiring dengan kemajuan perkembangan perangkat mobile 

khususnya Android. Perkembangan ini sangatlah membantu dalam menyajikan 

informasi yang cepat dan efisien melalui perangkat Android yang bersifat 

portable. 

PT Astra International - Honda (Astra Motor) adalah salah satu 

perusahaan Astra International yang bergerak di bidang operations dengan produk 

sepeda motor Honda. Didirikan pada tahun 1970, dengan nama Honda Division, 

Astra Motor dahulu merupakan main distributor sepeda motor Honda. Sebagai 
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salah satu main dealer, Astra Motor berperan dalam mengkoordinasi segala 

aktivitas marketing, pelayanan after sales, maupun dalam penyedian sparepart 

Sepeda motor Honda. 

NTB merupakan wilayah region Astra Motor Mataram yang membawahi 

27 Dealer Penjualan, 65 Bengkel Resmi yang lebih dikenal dengan AHASS (Astra 

Honda Authorized Service Station), dan 95 Jaringan Toko Sparepart yang tersebar 

di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun dengan penyebaran tersebut terdapat 

kesenjangan dimana perkembangan jaringan Dealer, AHASS, dan Jaringan Toko 

Sparepart yang kurang merata dimana Dealer, AHASS, dan Jaringan Toko 

Sparepart yang berlokasi pada wilayah kabupaten kota saja lebih dipilih oleh 

konsumen. Hal ini disebabkan oleh kurang dikenalnya Dealer, AHASS dan 

Jaringan Toko Sparepart, kurang efektifnya metode promosi yang selama ini 

dijalankan. Sehingga keberadaan, Dealer, AHASS dan Jaringan Toko Sparepart 

maupun produk barang dan jasa yang ditawarkan kurang diketahui oleh 

konsumen. 

Pada kenyataan konsumen terkadang mengalami kendala pada saat ingin 

mengakses informasi harga jasa, harga sparepart, lokasi bengkel terdekat, jumlah 

antrian bengkel yang dapat memudahkan konsumen untuk memilih bengkel 

terdekat yang dapat dikunjungi untuk melakukan. Hanya untuk menanyakan harga 

jasa saja, konsumen harus meluangkan waktu untuk datang ke bengkel sekedar 

menanyakan hal tersebut, begitu pula dengan sistem antrian dimana konsumen 

tiidak dapat mengetahui kondisi AHASS mana yang sedang banyak menangani 

servie dan mana AHASS yang dalam kondisi kosong. Sehingga ketika bengkel 

sedang sepi, bengkel tersebut berpeluang menjadi pilihan konsumen dan 

konsumen dapat melakukan service sepeda motor tanpa harus menunggu antrian 

panjang dan proses menunggu yang lama. dan ketika kondisi bengkel ramai 

dengan antrian konsumen yang sudah banyak, terkadang konsumen harus mencari 

AHASS lain yang lebih sepi dan proses itu berulang sampai konsumen dapat 

menemukan AHASS yang sepi pengunjung. Sistem booking service yang masih 

manual menggunakan layanan via telepon serta layanan call center untuk layanan 

mobile service yang masih mandiri untuk masing-masing ahass sehingga 
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konsumen harus mencari terlebih dahulu data kontak PIC mobile service AHASS 

Dengan adanya Sistem Informasi Geografis (GIS) yang bersifat mobile 

merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah diatas. GIS memudahkan 

Main Dealer untuk memperkenalkan Jaringan Dealer, AHASS dan Jaringan Toko 

Sparepart serta memudahkan dalam mengetahui dan memilih Dealer, AHASS, 

ataupun Jaringan Toko Sparepart dengan fasilitas yang ditawarkan oleh masing-

masing Dealer, AHASS dan Jaringan Toko Sparepart. Konsumen juga 

dimudahkan dalam mencari bengkel dengan daftar antrian yang tidak terlalu 

banyak, sehingga efektivitas waktu konsumen dapat di maksimalkan. Konsumen 

dapae melakukan booking service secara online sehingga ketika dating ke ahass 

konsumen tidak perlu mengantri untuk melakukan service 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen Honda sebagai pemegang Market 

share tertinggi penjualan sepeda motor di wilayah NTB untuk mendapatkan 

informasi terkait lokasi AHASS, jumlah antrian AHASS secara realtime, 

fasilitas serta harga sparepart terkini. 

2. Bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen akan sarana penunjang untuk 

dapat melakukan booking service dan menghubungi Honda Mobile service 

disaat keadaan darurat.  

1.3 Batasan masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan memberikan pembahasan yang 

lebih terarah dan sesuai dengan diharapkan, maka penulis membatasi 

permasalahan yaitu tentang aplikasi bergerak sistem informasi bengkel AHASS 

(Astra Honda Authorized Service Station) NTB berbasis android meliputi: 

 

1. Sistem dibuat berbasis platform Android versi 2.3.3 sehingga hanya dapat di 

jalankan pada mobile device yang menggunakan platform Android versi 2.3.3 
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keatas. 

2. Penelitian ini tidak membahas keamanan database dan keamanan jaringan yang 

digunakan untuk kebutuhan aplikasi. 

3. Sistem yang dikembangkan membutuhkan koneksi internet untuk mengakses 

GPS, Google Maps API dan mengakses data dari server. 

4. Memberikan informasi AHASS yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

yang meliputi nama AHASS, lokasi AHASS dalam peta, alamat, harga jasa, 

harga sparepart, daftar antrian, fasilitas yang ditawarkan oleh AHASS serta 

memberikan informasi seputar bengkel. 

5. Sistem dapat menampilkan rute terpendek antara pengguna ke lokasi AHASS. 

6. Sistem tidak membahas algoritma Google Directions yang di sediakan Google 

Maps. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun laporan akhir ini maka 

penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut: 

1.4.1 Metode Studi Literatur 

Penulis mengumpulkan sumber–sumber berupa literature yang terdapat 

pada buku teori, buku manual, majalah, laporan akhir alumni maupun data 

internet  yang mendukung penyusunan laporan akhir ini. 

1.4.2 Metode Observasi 

Yaitu merupakan metode pengamatan terhadap sistem yang dibuat 

sebagai acuan observasi ini dilakukan di PT. Astra International Tbk. Honda 

Regional NTB 

1.4.3 Metode Konsultasi 

Dalam masa prencanaan dan pembuatan alat penulis juga berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing dan sumber–sumber lain yang penulis jadikan acuan 

dan perbandingan terhadap sistem yang penulis buat sehingga permasalahan yang 

timbul sewaktu pembuatan alat dapat teratasi. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan suatu sistem infomasi geografis jaringan AHASS yang 

membantu dan memudahkan konsumen untuk mencari AHASS di NTB 

berbasis Android. 

2. Membangun sebuah sistem informasi geografi jaringan AHASS yang dapat 

menampilkan rute, estimasi waktu dan jarak dari lokasi pengguna ke AHASS 

serta fasilitas AHASS, harga jasa, dan sparepart. 

  

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk menambah pengetahuan tentang Sistem Informasi Geografis (SIG) 

berbasis Android. 

2. Penelitian ini diharapkan sistem dapat membantu konsumen yang ingin 

melakukan perawatan sepeda motor untuk memperoleh informasi lokasi 

AHASS dan informasi terkait tentang AHASS yang terdapat di NTB. 

3. Sebagai bahan referensi atau acuan di Universitas Mataram pada umumnya, di 

Fakultas Teknik khususnya untuk penelitian yang berhubungan dengan Sistem 

informasi geografis berbasis android. 
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1.7 Sistematika Penelitian. 

Untuk mempermudah pemberian gambaran singkat mengenai laporan 

Tugas Akhir dan untuk mempermudah pemberian pemahaman bagi para pembaca, 

maka pembahasannya dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari :  

1. BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang berisikan gambaran tentang objek Tugas Akhir yang 

meliputi latar belakang penulisan, tujuan, manfaat, alasan pemilihan judul, 

batasan masalah, metode yang di gunakan dan sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang digunakan untuk 

mengembangkan Tugas Akhir Sistem Informasi Geografis jaringan AHASS di 

NTB Berbasis Android dengan menggunakan Google API. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bagian yang berisi tentang bagaimana metode penelitian yang 

digunakan, alat dan bahan, dan langkah-langkah penelitian serta rancangan 

sistem yang akan di kembangkan sebagai Tugas Akhir. 

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan berbagai 

masalah yang dihadapi. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab serta mencoba 

memberikan saran-saran yang mungkin berguna untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 


