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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dari rancang bangun sistem 

informasi servis oli sepeda motor dengan menggunakan odometer berbasis LBS 

(located based service), rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan rancang bangun ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang dibutuhkan saat ini. 

Kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor menjadi alat transportasi yang 

menjadi kebutuhan di masyarakat. Meskipun kendaraan bermotor bukan kebutuhan 

pokok, tetapi masuk dalam kebutuhan pribadi dan hampir semua orang telah 

menggunakannya. Fungsi lain kendaraan adalah untuk mengangkut penumpang 

dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Peranan kendaraan bermotor tidak 

hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia, tetapi berfungsi sebagai 

sektor penunjang pembangunan (the promotion sector) dan pemberi jasa (the 

servicing sector) bagi perkembangan ekonomi [1]. 

Sepeda motor menjadi alat transportasi yang sering kali mengalami kerusakan 

terutama di bagian mesin. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh si pemilik 

kendaraan lupa atau dengan sengaja tidak melakukan servis berkala pada 

kendaraannya. Padahal dalam buku panduan kendaraan telah dihimbau untuk 

melakukan servis berkala pada kendaraan. Oleh karena itu, setiap beberapa ribu 

kilometer sebaiknya mengganti oli mesin pada kendaraan. Oli mesin sendiri 

berfungsi sebagai pelumas komponen yang ada di mesin [2]. Sehingga, jika oli 

mesin mengalami keterlambatan untuk diservis atau dilakukan pergantian maka 

kinerja dari mesin akan berkurang dan tidak maksimal dalam pemakaiannya.  

Semua kesalahan itu tidak selalu mengarah ke pemilik kendaraan. Terkadang 

faktor ketidaksengajaan pemilik kendaraan lupa kapan kendaraan akan diservis atau 

pergantian oli pada mesin kendaraan.  Dalam hal ini masyarakat membutuhkan alat 

yang dapat mengingatkan pemilik kendaraan kapan tiba waktu dan masanya untuk 
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melakukan servis secara berkala. Terdapat alat berupa buzzer yang terpasang pada 

kendaraan bermotor untuk memberikan peringatan tentang waktu servis pergantian 

oli kendaraan. Pemilik kendaraan selanjutnya bisa melakukan pengecekan android 

[3] untuk melakukan pemesanan atau mengatur jadwal servis ke bengkel atau 

tempat servis yang terdekat dengan lokasi, sehingga pihak bengkel dapat 

membuatkan jadwal untuk melakukan servis kendaraan dan akan dikonfirmasikan 

ke pemilik kendaraan. 

Saat melakukan pergantian oli sepeda motor dapat dilakukan bengkel yang 

berbeda-beda. Hal ini dikarenakan bengkel-bengkel yang sudah terintegrasi dengan 

aplikasi ini. Kemudian dengan menggunakan aplikasi android tersebut mengirim 

data ke bengkel yang sudah direkomendasikan sehingga pengguna sepeda motor 

dapat melakukan servis meskipun sedang berada di luar kota. Kemudian untuk 

mendapatkan waktu servis oli kendaraan dapat diketahui dari jarak yang ditempuh 

sepeda motor, sehingga menggunakan mikrokontroler untuk mengatur dan 

mengolah data jarak tempuh yang berasal dari Odometer [4] menggunakan sensor 

magnet reed switch . Untuk media penyimpanan data-data jarak tempuh kendaraan 

akan disimpan ke dalam sdcard. 

Untuk mempermudah pemilik kendaraan melakukan pergantian oli di bengkel, 

salah satunya menggunakan pencarian lokasi pengguna. Pencarian lokasi pengguna 

menggunakan GPS (Global Positioning System) yang menentukan letak lokasi 

pengguna. Dengan menggunakan LBS (Location Based Service) dapat mencari 

lokasi bengkel-bengkel [5]  yang telah terintegrasi dengan aplikasi. Location-Based 

Service (LBS) memanfaatkan teknologi GPS dalam pengaplikasiannya. Selain 

dapat mengetahui posisi pengguna, aplikasi LBS juga dapat menentukan posisi 

tempat-tempat tertentu. Dengan kombinasi ini, aplikasi LBS akan mencari rute 

untuk menghubungkan posisi pengguna dengan suatu tempat serta memanfaatkan 

servis di google yang sudah disertakan layer trafic sehingga untuk menentukan 

perkiraan konsumsi bahan bakar yang lebih efisein. 

Berdasarkan permasalahan ini, maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat 

memberikan peringatan kepada pemilik kendaraan. Sistem ini berupa prototipe 

yang dapat menginformasikan kepada pemilik kendaraan kapan waktu untuk 
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melakukan pergantian oli mesin kendaraan dan aplikasi yang dapat melakukan 

pedaftaran servis ke bengkel-bengkel resmi Honda yang telah terintegrasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1.2.1 Bagaimana merancang prototipe sistem pada odometer sebagai pengingat 

servis oli sepeda motor? 

1.2.2 Bagaimana membuat sistem informasi penjadwalan servis oli sepeda 

motor berbasis LBS? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1.3.1 Menghasilkan prototipe sistem pada odometer sebagai pengingat servis oli  

sepeda motor. 

1.3.2 Membuat sistem informasi penjadwalan servis oli sepeda motor berbasis 

LBS. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Menggunakan sensor magnet Reed Switch, Buzzer, Button, sd card, 

Android, Email dan mikrokontroler arduino nano. 

1.4.2 Proses penjadwalan servis oli hanya bisa dilakukan pada bengkel-bengkel 

resmi Honda yang sudah teregistrasi pada aplikasi. 

1.4.3 Pengujian prototipe alat hanya menggunakan sepeda motor Honda Beat Fi 

tahun 2012. 

1.5 Metodologi  

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memahami tentang konsep perancangan 

alat, yaitu mengenai sensor magnet reed switch, buzzer, button, android, sd card 

dan mikrokontroler. Studi pustaka adalah mencari bahan-bahan referensi dari 

buku, skripsi, artikel, makalah, jurnal, maupun dari web yang digunakan untuk 
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memahami segala dasar teori dan metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

1.5.2 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa rancang bangun sistem informasi servis 

oli sepeda motor dengan menggunakan odometer berbasis LBS. Analisa sistem 

yang akan dilakukan meliputi: analisa masalah dan analisa kebutuhan fungsional 

serta non fungsional dari aplikasi rancang bangun sistem informasi servis oli 

sepeda motor dengan menggunakan odometer berbasis LBS. 

1.5.3 Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan desain sistem dari aplikasi analisa rancang 

bangun sistem informasi servis oli sepeda motor dengan menggunakan odometer 

berbasis LBS. Desain sistem yang akan dilakukan meliputi: desain alur, desain 

arsitektur sistem, dan desain antarmuka. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan implementasi Perancangan dan Implimentasi 

sistem informasi servis oli sepeda motor dengan menggunakan odometer, 

mikrokontroler dan aplikasi android berbasis LBS. Perancangan dan 

implementasi pengingat servis oli menggunakan sensor magnet reed switch yang 

dapat mengukur jarak tempuh kendaraan kemudaian akan diintegrasikan dengan 

mikrokontroler yang digunakan untuk mengolah data dan buzzer untuk memberi 

peringatan melalui suara saat pengendara menghidupkan kendaraan. Selanjutnya 

untuk melakukan pencarian bengkel dan mengatur jadwal untuk servis oli sepeda 

motor menggunakan sistem android yang berbasis LBS.  

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem terhadap Perancangan dan 

Implimentasi sistem informasi servis oli sepeda motor dengan menggunakan 

sensor magnet reed switch untuk menghitung jarak tempuh dan buzzer untuk 

memberi peringatan. Sementara aplikasi android berbasis LBS digunakan untuk 

melakukan penjadwalan servis oli ke bengkel yang telah teregistrasi. Tujuan 

pengujian sistem adalah untuk mengetahui kinerja fungsionalitas dari sistem. 
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1.5.6 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya 

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari rancang bangun 

sistem aplikasi tugas akhir dalam mencari rute terdekat lokasi Bengkel, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan aplikasi ini, serta 

metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

penelitian. Landasan teori yang akan di bahas pada BAB II meliputi: Pengertian 

dam spesifikasi Mikrokontroler, sensor magnet reed switch, Buzzer, Button, dan 

Sistem Aplikasi Android berbasis LBS. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi: analisa masalah, analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi: desain alur, desain arsitektur sistem, 

desain antarmuka. Analisa deskripsi alat untuk mengukur jarak tempuh beserta 

memberikan peringatan untuk melakukan pergantian oli kendaraan dan sistem 

aplikasi yang akan dibuat dalam mencari lokasi bengkel terdekat. 

BAB IV : Implementasi Pengujian 

Bab ini berisi implementasi dari rancang bangun sistem informasi servis oli 

sepeda motor dengan menggunakan odometer sesuai dengan analisa dan 

perancangan sistem yang ada pada BAB III. BAB IV juga membahas implementasi 

dan pengujian sistem yang dilakukan pada aplikasi pencarian bengkel terdekat 

menggunakan aplikasi android berbasis LBS, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil 
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implementasi dan pengujian yang dilakukan berdasarkan parameter – parameter 

pengujian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil implemestasi sistem dan saran untuk 

pengembangan sistem. 


