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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan sistematika pengerjaan 

yang berhubungan dengan tugas akhir yang di angkat. 

1.1 Latar Belakang  

Antrian adalah suatu  garis  tunggu  dari  satuan  yang  memerlukan  layanan 

dari satu atau lebih pelayanan (fasilitas layanan). Menunggu di depan kasir untuk 

mendapatkan nomor antrian, dan situasi yang sering ditemui. Antrian timbul 

disebabkan oleh kebutuhan layanan yang melebihi kapasitas pelayanan, sehingga 

pengguna layanan yang datang, tidak segera mendapatkan layanan dikarenakan 

kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas layanan dapat diberikan 

untuk mengurangi antrian[1].  

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing  adalah produsen sepeda 

motor dengan merk  Yamaha  di Indonesia. PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing memberikan garansi tiga tahun bagi setiap pembelian sepeda 

motor Yamaha sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pemilik sepeda 

motor Yamaha harus melakukan services gratis dan services berkala selama tiga 

puluh enam bulan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh bengkel resmi 

Yamaha. PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing memberikan layanan 

garansi jika sesuai dengan ketentuan dari PT. Yamaha. Selain melayani services 

gratis, services berkala, layanan garansi juga melayani perawatan sepeda motor 

Yamaha yang sudah melebihi masa garansi demi ketahanan mesin, kenyamanan, 

dan keamanan berkendara. 

Pada dasarnya suatu perusahaan saling bersaing dalam mengambil 

konsumen para pengguna sepeda motor di wilayah kota Malang guna mencari 

laba sebesar-besarnya. Kenyataannya tidak semua sepeda motor Yamaha 

melakukan services di bengkel resmi, namun ada juga yang melakukan services di 

bengkel-bengkel umum. Waktu pelayanan services yang dilakukan di masing-

masing bengkel. Adanya teori antrian akan dapat memecahkan masalah, sehingga 

penyedia layanan dapat melayani pelanggan dengan baik tanpa harus menunggu 
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lama. Penelitian dilakukan untuk melihat kondisi yang sebenarnya sehingga bisa 

dianalisis model antrian yang terjadi di masing-masing bengkel.  

Merancang suatu model antrian yang terjadi di masing-masing bengkel 

dapat dilakukan simulasi, sehingga dapat mengatasi permasalahan antrian yang 

terjadi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merancang aplikasi pemesanan 

antrian di bengkel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut  : 

 

a. Bagaimana mendapatkan layanan servis sepeda motor tanpa menunggu 

antrian panjang di tempat bengkel ? 

b. Bagaimana mengetahui jumlah antrian di bengkel resmi tanpa datang ke 

tempat bengkel ? 

c. Bagaimana mendaftar antrian di bengkel tanpa ke datang tempat 

bengkel ?   

d. Bagaimana merancang aplikasi antrian bengkel yang mudah digunakan 

dan dimengerti ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan adalah sebagai 

berikut : 

 

a. Membantu pelanggan yang merasa bosan ketika menunggu antrian yang 

begitu panjang di lokasi bengkel.  

b. Membantu pelanggan yang sedang sibuk dan tidak ada kesempatan 

untuk mendaftar antrian di tempat bengkel. 
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1.4    Batasan Masalah 

Berikut batasan-batasan masalah dalam merancangan aplikasi sebagai 

berikut : 

a. Lima nama bengkel resmi Yamaha didaerah kota Malang yang saling 

berintegrasi. 

b. User terdaftar sebagai member di bengkel Yamaha, member dapat 

melakukan 1x pendaftaran antrian services dalam sehari dan dapat 

memilih bengkel yang diinginkan member. 

c. Member hanya bisa  berpindah 1x ke bengkel lain setelah daftar antrian.  

d. Tidak membahas keamanan database dan jaringan yang digunakan 

untuk kebutuhan aplikasi. 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi : 

a. Studi literatur 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa 

buku, referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diambil. 

Literatur yang diperlajari berupa studi pustaka, studi lapangan, dan internet. 

Studi lapangan dapat melakukan penelitian langsung ke lokasi bengkel 

Yamaha guna melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan materi 

yang dibutuhkan, sedangkan studi pustaka berfungsi sebagai bahan dasar 

dari teori yang bisa didapat dari buku-buku penunjang seperti jurnal, 

sedangkan internet merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh 

secara online guna untuk menambah referensi, perbandingan bagi penelitian 

pustaka dan dokumentasi. Data sekunder didapat dari literatur guna 

memperkuat argumentasi dan presentasi, serta memperdalam pemahaman 

tentang sistem operasi mobile yang digunakan. 

b. Analisa kebutuhan  

Analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan studi lapangan ke lokasi bengkel Yamaha. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Membangun 
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aplikasi ini dibutuhkan dua buah perangkat keras diantaranya mobile phone 

dan laptop/PC berfungsi sebagai perangkat keras developer. Perangkat lunak 

yang digunakan eclipse, Sun Java Development Kit (JDK), The Android 

Software Developer’s Kit (SDK), The Developer Tool (ADT), JSON 

(Javascript Object Notation) phpmyadmin. Melakukan identifikasi perlu 

menentukan latar belakang masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal 

yang menyangkut bidang yang akan diteliti, sehingga dapat merumuskan 

masalah yang akan di teliti secara tepat, kemudian melakukan pengumpulan 

data tersebut. 

c. Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 arsitekstur 

 

Gambar 1.1 menjelaskan bagaimana sistem yang akan dibangun. Mulai 

dari pengguna yang mengakses perangkat mobile untuk menjalankan 

aplikasi tersebut kemudian pengguna bisa melakukan pilihan menu 

pencarian lokasi, menu untuk daftar antrian bengkel serta menu promo dari 

dealer tsb. 

d.  Implementasi sistem 

Pada tahap implementasi aplikasi akan di install pada gadget berbasis 

android yang mendukung, aplikasi bisa langsung digunakan tanpa harus 

menambahkan aplikasi pendukung lainya.  

e.  Pengujian sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di implementasi 

dengan melakukan pencarian error pada aplikasi untuk selanjutnya di 

Proses pengiriman Mengelolah data 
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lakukan perbaikan pada aplikasi. Pengujian ini meliputi reliabilitas, 

efektifitas, efisiensi, serta user friendly dari aplikasi tersebut.    

      

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas akhir, serta latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan peneltian, metodelogi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas 

akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Mengenai perancangan info jaringan bengkel sepeda motor 

berbasis android, pengoperasian serta pengujian sistem. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah.  

  

 

 


