
1 
 

BAB I 

PENDAHULUANI 

1.1. LatarIBelakangI 

SepedaImotorImerupakan salahIsatuIalatItransportasi yangIsering digunakan 

oleh masyarakat diIIndonesia. KarenaIintensitas penggunaan yang sering, maka tak 

jarang sepeda motor mengalami kerusakan kecil ataupun besar, baik pada bagian 

mesin motor, maupun bagian body motor. Yang biasanya disebabkan oleh kurangnya 

perhatian pemilik terhadap sepeda motor yang mereka miliki, faktor lingkungan, atau   

pun kelalaian pemilik saat berkendara sehingga mengalami kecelakaan. Agar sepeda 

motor tetap dalam keadaan yang baik saat digunakan dan agar usia ekonomis sepeda 

motor bertambah, maka pemilik diharuskan melakukan service pada sepeda motor 

mereka dalam jangka waktu tertentu. 

Biasanya service motor dilakukan di bengkel-bengkel otomotif, yang 

dikerjakan tenaga kerja yang kompeten. Tidak semua orang mengetahui berapa harga 

untuk service sebuah sepeda motor, dan informasi yang didapat oleh pengguna masih 

belum bisa diketahui oleh pengguna itu sendiri, untuk mendapatkan informasi 

biasanya pengguna harus datang ketempat bengkel motor secara langsung. Sebuah 

kegiatan harus lah dijalankan dengan perhitungan yang sangat matang agar tidak 

terjadinya kerugian yang dirasakan oleh pengguna itu sendiri. Sekarang ini pengguna 

tidak pernah melakukan perhitungan biaya dikarenakan berbagai faktor, faktor yang 

pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang harga beberapa barang yang dijual, 

yang kedua pengguna motor sangat jarang ingin menghitung biaya perbaikan sendiri, 

karena kebanyakan pengguna tidak mengetahui harga dari setiap unit sparepart yang 

di perbaiki. Berdasarkan respon dari para pemilik sepeda motor 95% responden 

mengatakan bahwa melakukan perhitungan diawal sangat penting, agar dapat 

mempersiapkan biaya yang diperlukan, dan berdasarkan respon dari pemilik sepeda 
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motor mengatakan bahwa untuk melakukan perhitungan sendiri begitu sulit, bisa saja 

harga yang akan diperkirakan tidak sesuai dengan realita.  

Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan sebuah aplikasi estimasi biaya 

service sepeda motor agar mempermudah pemilik sepeda motor dalam melakukan 

perhitungan biaya setiap service sepeda motor. Metode yang digunakan untuk 

melakukanIperhitunganIadalah CostISignificantIModel (CSM) merupakanImetode 

estimasiIyangIefektif untukImemberikanIgambaran awalIbiaya.    

1.2. RumusanIMasalahI 

DariIlatarIbelakangImasalah,ImakaIdiperolehIrumusanImasalahIyaitu 

BagaimanaIPenerapan aplikasi estimasi biaya service sepeda motor berbasis android 

dengan menggunakan metode CSM (Cost Significant Model) berdasarkan model 

kendaraan dan odometer yang diinputkan oleh pengguna. 

1.3. BatasanIMasalahI 

Adapun batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini ialah :  

1. Aplikasi ini mengestimasi biaya service sepeda motor, 

2. Aplikasi ini hanya dapat memperkirakan biaya awal saja, 

3. Aplikasi ini hanya berfokus pada satu dealler motor yaitu Honda untuk 

mendapatkan harga barang, 

4. Aplikasi ini hanya untuk 2 tahun pemakaian, 

5. Aplikasi ini hanya untuk masyarakat di daerah bengkalis.  

1.4. TujuanI 

TujuanIdariIpenelitianIiniIyaituImembangunIsebuahIaplikasi estimasi biaya 

service sepeda motor berbasis Android dengan menggunakan metode CSM (Cost 

Significant Model). 

1.5. ManfaatI 

ManfaatIdari penelitian ini diharapkan : 

1. Mempermudah dalam merencanakan biaya, 
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2. Mempermudah dalam memberikan informasi perhitungan estimasi biaya 

service sepeda motor. 
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