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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana transportasi yang 

digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutama kendaraan bermotor roda dua. 

Kendaraan bermotor roda dua menjadi pilihan utama dikarenakan lebih efisien di 

gunakan di perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan penggunaan kendaraan 

yang semakin meningkat membuat kualitas kendaraan pun semakin membaik 

(Amin, 2016). 

 Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau jumlah kendaraan bermotor 

di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 146.858.759 unit (www.bps.go.id). 

Dengan jumlah kendaraan yang terbilang banyak, kemungkinan terjadi suatu 

permasalahan pada kendaraan seperti ban bocor, kehabisan bensin dan mogok 

dijalan dapat terjadi lebih banyak. Saat terjadi masalah pada suatu kendaraannya 

yang dapat dicontohkan sepeda motor mengalami kerusakan maka pemilik 

kendaraan akan mendorong kendaraannya menuju bengkel, masalah ini akan 

cepat teratasi jika pemilik kendaraan mengetahui tempat penyedia jasa service 

kendaraan bermotor atau bengkel, namun jika tidak maka hal itu justru akan 

menyulitkan, memakan waktu lama dan melelahkan. Untuk mengetahui lokasi 

tempat penyedia jasa service kendaraan bermotor dapat di atasi dengan mencari 

pertolongan kepada orang yang berada di sekitar lokasinya, namun seringkali 

terkendala tidak mengenal orang sekitar maupun tidak tahu harus bertanya kepada 

siapa. 

 Hal tersebut mempengaruhi kebutuhan akan layanan kendaraan bermotor 

seperti bengkel. Saat ini di wilayah Kabupaten Bengkalis belum ada aplikasi yang 

dapat membantu pengguna dalam memberikan informasi mengenai keberadaan 

tempat penyedia jasa service kendaraan bermotor. Sementara itu saat berpergian 

dengan kendaraan bermotor banyak orang merasa kesulitan untuk mencari 

informasi penyedia jasa service kendaraan bermotor. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya solusi untuk 

menjawab kebutuhan akan informasi mengenai lokasi tempat penyedia jasa 

service kendaraan bermotor yaitu dengan membangun sebuah aplikasi 

marketplace penyedia jasa service kendaraan bermotor berbasis android dengan 

menggunakan Metode Rational Unified Process. Aplikasi yang dibuat digunakan 

untuk membantu pengguna kendaraan bermotor menemukan penyedia jasa service 

kendaraan bermotor melalui perangkat android secara cepat dan efisien. Selain itu 

pengguna juga dapat mengetahui informasi mengenai lokasi penyedia jasa service 

kendaraan bermotor. Aplikasi ini membantu pengguna mendapatkan penyedia 

jasa service kendaraan bermotor dan pengguna bisa melakukan pemesanan. 

       Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini berfokus pada 

pengembangan aplikasi yang akan dibangun untuk merancang aplikasi 

“Marketplace penyedia jasa service kendaraan bermotor menggunakan metode 

Rational Unified Process”, Metode Rational Unified Process (RUP) merupakan 

metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan 

berbagai best practises yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat 

lunak (Sutedi, 2017). Metode RUP memiliki empat tahapan yaitu, 

interception/permulaan, elaboration/perluasan atau perencanaan, construction 

atau kontruksi, dan transition/transisi (Latief dkk, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang dapat disimpulkan 

bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat aplikasi marketplace 

penyedia jasa service kendaraan bermotor menggunakan metode Rational Unified 

Process. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah berguna agar pembahasan dan analisa yang dilakukan dapat 

terarah sesuai dengan tujuan penulisan. Adapun batsan dalam penulisan penelitian 

ini adalah : 

1. Aplikasi Berbasis Android 

2. Aplikasi ini diperuntukkan untuk daerah Kabupaten Bengkalis 
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3. Bagaimana pengguna dapat memesan teknisi bengkel. 

4. Aplikasi untuk kendaraan bermotor roda dua. 

5. Tahap Transition tidak dapat dilakukan karena pandemi Covid19. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi marketplace 

penyedia jasa service kendaraan bermotor berbasis android untuk membantu 

pengguna mengetahui informasi dan lokasi tempat penyedia jasa service 

kendaraan bermotor dan memanggil teknisi bengkel sehingga mempermudah para 

pengendara untuk menemukan dan melakukan panggilan melalui smartphone 

android. 

1.5  Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari aplikasi marketplace penyedia jasa service 

kendaraan bermotor berbasis android adalah : 

1. Memudahkan pengguna mendapatkan informasi penyedia jasa service 

kendaraan bermotor. 

2. Membantu pengguna memesan montir bengkel. 

3. Memperkenalkan dan mempromosikan penyedia jasa kepada pengguna 

kendaraan yang mengalami kerusakan pada kendaraannya. 

 

 


