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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah perkembangan transportasi di Indonesia tidak terlepas dari alat 

transportasi tradisional seperti andong, gerobak, dan becak yang hadir memenuhi 

jalanan  di  Indonesia,  kedatangan  bangsa  Belanda  yang  menjajah  rakyat 

Indonesia banyak merubah perkembangan teknologi transportasi yang tadinya 

belum berkembang menjadi lebih berkembang, dari tahun ke tahun kendaraan 

tradisional pun mulai tergantikan. Saat ini banyak transportasi atau kendaraan yang 

sudah menggunakan mesin seperti mobil atau pun sepeda motor yang memiliki roda 

dua, untuk memindahkan muatan barang atau memudahkan seseorang berpergian 

ke suatu tempat ke tempat lainnya dan dapat menghemat tenaga manusia, sehingga 

dengan adanya kendaraan bermesin waktu yang dibutuhkan pun menjadi lebih 

cepat dan efektif untuk beraktifitas sehari-hari, sehingga pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah terlihat dari peningkatan intensitas transportasinya (Ramadhian dkk, 

2016). 

Saat ini perkembangan di industri transportasi berkembang dengan sangat 

pesat. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan mobil 

penumpang, mobil bis, mobil barang, maupun  sepeda motor. Dari keempat 

moda transportasi tersebut peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ketahun 

adalah yang paling tinggi. (Aziah dkk, 2018). 

Beda halnya dengan becak, becak merupakan suatu moda transportasi darat 

yang sangat tradisional meskipun becak saat ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat 

akan tetapi kehadiran becak di Indonesia telah mewarnai sejarah di negeri ini. 

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi kendaraan dan kebutuhan 

masyarakat akan suatu alat transportasi yang lebih cepat tetapi tidak meninggalkan 

nilai budaya itu sendiri maka munculnya suatu moda baru dibidang transportasi 

angkutan umum yang  di sebut dengan bentor atau becak bermotor. Penemuan 

becak dengan bertenaga mesin ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan 

perubahan pola pikir manusia. Becak yang berawal dari menggunakan tenaga 
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manusia, tenaga otot sebagai penggerak. Kini berubah menjadi menggunakan 

tenaga mesin, akan lebih efisien dan praktis. Masyarakat lebih cendurung ingin 

menggunakan kendaraan yang lebih efisien dan praktis. Masyarakat lebih 

cenderung ingin menggunakan kendaraan yang lebih efisien dan praktis. 

Sedangkan transportasi becak di kota Bengkalis masih menjadi transportasi 

umum utama yang dipakai masyarakat, tetapi pemasarannya masih bersifat manual 

atau konvensional dengan kondisi tukang becak yang tidak  menggunakan android. 

Artinya pelanggan harus datang ke pangkalan becak untuk dapat melakukan 

pemesanan becak dikarenakan tidak adanya informasi nomor telepon becak yang 

harus dihubungi dan sistem negoisasi harga.  

Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  maka  dibutuhkan  sistem  yang 

dapat membantu dalam pemesanan becak ini. Jadi, di dalam penelitian ini akan 

dibangun teknologi mobile dan SMS Gateway. Teknologi dengan menggunakan  

SMS   Gateway   ini   dapat   membantu   proses   penyampaian informasi menjadi 

lebih mudah dan cepat, yang mana SMS Gateway ini merupakan  pintu  gerbang  

bagi  penyebaran  informasi  dengan  menggunakan SMS(Turaina dkk,2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi pemesanan becak 

online dengan menggunakan Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman java, PHP dengan framework Laravel, Mysql sebagai database dan 

model  Unified  Modeling  Language  (UML)  serta  menerapkan metode 

pengembangan perangkat lunak Extreme Programming, Metode Extreme 

Programming (XP) merupakan suatu model yang termasuk dalam pendekatan 

Agile dapat digunakan sebagai salah satu metode pengembangan suatu aplikasi dan 

sebuah model pengembangan perangkat lunak yang cepat, efisien dan fleksibel, 

karena jangka waktu dibutuhkan lebih cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi 

perencanaan, perancangan, coding dan pengujian.  

Aplikasi pemesanan becak online ini diharapkan dapat membantu pihak 

tukang becak dalam meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan  efisiensi  dan 

mengurangi biaya operasional agar dapat bersaing dengan jasa transportasi online, 

sehingga para tukang becak tersebut tidak kehilangan pelanggannya dan dapat 

menambah penghasilannya dan harapan untuk kedepannya pelanggan mendapatkan 
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informasi serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan becak 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Metode Extreme 

Programming Pada Aplikasi Pemesanan Becak Online. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu membahas tentang 

Penerapan Metode Extreme Programming Pada Aplikasi Pemesanan Becak Online 

yang akan dibangun berbasis mobile dan aplikasi dapat melakukan pemesanan 

becak. 

1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun media digital dalam Penerapan 

Metode Extreme Programming Pada Aplikasi Pemesanan Becak Online. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam Penerapan Metode Extreme 

Programming Pada Aplikasi Pemesanan Becak Online adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan melalui pelayanan yang 

cepat ketika melakukan pemesanan melalui sistem. 

2. Mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan. 

3. Mempermudah tukang becak untuk mendapatkan informasi nomor 

telepon. 

 

 

 

 

 

 

 


