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BAB I. PENDAHULUAN 

 
 

 

1.1   Latar Belakang 

Bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang 

bergerak dalam  bidang jasa pelayanan perbaikan dan perawatan, baik itu sepeda 

motor atau  mobil. Saat ini banyak bengkel khusus sepeda motor yang terletak 

disuatu kota dan daerah. Namun banyaknya bengkel motor yang ada disekitar, 

bisa membuat pengendara motor bingung untuk membawa motornya ke bengkel 

resmi atau bengkel konvensional terdekat. Sebagai informasi saja, bengkel resmi 

dan konvensional sama-sama mampu merawat dan memperbaiki kerusakan pada 

motor. Tapi, khusus bengkel resmi hanya melayani satu merk sepeda motor, 

sementara konvensional adalah bengkel yang melayani berbagai jenis dan merek 

sepeda motor. Itu sebabnya, bengkel konvensional cenderung lebih ramai 

dibandingkan dengan bengkel resmi. 

Perawatan dan perbaikan sepeda motor saat ini juga bisa dilakukan secara 

mandiri, dengan adanya informasi di era digital yang tentunya memudahkan 

pengguna untuk menemukan segala informasi termasuk cara merawat sepeda 

motor secara mandiri. Pemahaman mengenai cara merawat dan memperbaiki 

sepeda motor secara mandiri sangat penting karena bisa menjadi pertolongan 

pertama pada saat kendaraan tiba tiba ada masalah di jalan. Tetapi, masih jarang 

ditemukan pengguna sepeda motor yang bisa merawat kendaraanya secara 

mandiri dan kebanyakan mereka hanya bisa menggunakannya saja dan 

membawanya ke bengkel saat terjadi masalah. Padahal melakukan perawatan dan 

perbaikan secara mandiri memiliki banyak keuntungan seperti menghemat waktu 

karena kita bisa melakukan perawatan dan perbaikan dirumah tanpa harus ke 

bengkel, bisa menghemat pengeluaran biaya karena tidak perlu menggunakan jasa 
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pemasangan suku cadang oleh pihak bengkel, kita tidak perlu antri, dan kita juga 

bisa melakukan perawatan kapan pun kita mau misalnya dihari libur atau diwaktu 

luang. Permasalahan lainnya yaitu pengendara sepeda motor harus datang ke toko 

untuk melihat stok barang apa saja yang tersedia beserta menanyakan harganya 

dan calon pembeli harus konsultasi terlebih dahulu kepada pemilik toko jika ingin 

melakukan perawatan dan perbaikan sepeda motor. 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin membuat sebuah 

aplikasi konsultasi untuk melakukan perawatan dan perbaikan secara mandiri. 

Aplikasi ini nantinya menyediakan berbagai macam fitur yang dapat membantu 

pengguna sepeda motor memperoleh informasi yang akurat guna melakukan 

perawatan dan perbaikan secara mandiri. Aplikasi ini dirancang dapat 

memberikan beberapa keunggulan seperti memberikan informasi melalui 

konsultasi dengan pihak bengkel, sehingga pengguna sepeda motor bisa 

melakukan perawatan dan perbaikan secara mandiri.  

Adapun beberepa penelitian terdahulu mengenai aplikasi konsultasi, 

sehingga penulis dapat memiliki referensi untuk membangun aplikasi konsultasi 

perawatan kendaraan bermotor ini. Penelitian yang dilakukan olehWibowo, 

berjudul “Perancangan Aplikasi Konsultasi Ibu Hamil Berbasis Cloud 

Computing” pada tahun 2018. Penelitian ini membahas banyak terjadinya kasus 

kematian pada ibu hamil karena kelahiran bayi prematur. Permasalahan ini 

disebabkan karena kebiasaan buruk ibu saat masa kehamilan. Aplikasi ini 

nantinya menyediakan berbagai macam fitur yang membantu ibu hamil 

memperoleh informasi yang akurat tentang cara merawat kehamilan serta 

membantu dalam memantau perkembangan kehamilannya.  

 Penelitian terdahulu mengenai konsultasi modifikasi motor dan penjualan 

Sparepart Motor Racing telah dilakukan oleh Prawira berjudul “Aplikasi Sistem 

Informasi Paket Modifikasi Motor dan Penjualan Sparepart Motor Racing. 

Penelitian ini membahas tentang penjualan sparepart motor racing yang masih 

jarang ditemui bagi peminat modifikasi motor disuatu daerah. Metode penjualan 

yang dilakukan oleh toko sparepart racing masih mengandalkan dengan cara 
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pembicaraan satu orang ke banyak orang dan beberapa yang melalui media sosial. 

Permasalahan lainnya adalah proses modifikasi motor pada toko masih belum ada 

detail apa saja sparepart yang harus ada dalam proses modifikasi beserta total 

harganya, sehingga calon konsumen harus konsultasi dahulu kepada pemilik toko 

jika ingin modifikasi motor. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan 

sebuah sistem yang digunakan sebagai media online untuk pembelian dan 

penjualan produk sparepart motor racing serta paket modifikasi yang ditawarkan 

oleh toko tersebut. 

Metode yang digunakan untuk membangun Aplikasi Konsultasi Perawatan 

Kendaraan Bermotor Berbasis Web ini peneliti menggunakan metode prototyping. 

Keunggulan metode prototyping yaitu menghemat waktu dalam pengembangan 

sistem, klien berpatisipasi dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat 

lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan juga 

pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 

1.2   Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang maka didapati rumusan masalah yaitu, bagaimana 

membangun sebuah aplikasi yang bisa menjadi tempat untuk berkonsultasi 

seputar perawatan kendaraan bermotor menggunakan metode prototyping untuk 

mendapatkan pemahaman dan informasi mengenai perawatan kendaraan bermotor 

secara mandiri. 

1.3   Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi dibangun menggunakan metode prototyping 

2. Penelitian dilakukan pada 5 bengkel resmi dan 2 bengkel konvensional. 

3. Konsultasi dilakukan hanya untuk perawatan dan perbaikan leve  

    ringan. 
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1.4   Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi yang 

bisa berkonsultasi seputar perawatan kendaraan bermotor sehingga pengguna 

kendaraan bermotor bisa mendapatkan pemahaman mengenai perawatan 

kendaraan bermotor secara mandiri. 

1.5   Manfaat 

Penelitian yang diusulkan diharapkan dapat memberikan manfaat pada  

1. Terciptanya sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada 

pengguna kendaraan bermotor sehingga dapat melakukan perawatan 

dan perbaikan secara mandiri. 

2. Pengguna bisa melakukan konsultasi tanpa harus datang ke bengkel 

langsung melalui aplikasi. 

3. Pedagang / pemilik bengkel dapat mempromosikan tempatnya dan 

menjual suku cadang lebih laris karena ada ikatan emosional dengan 

pemilik kendaraan bermotor. 
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