
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan diberbagai bidang teknologi terutama kemajuan teknologi 

informasi dan komputer, mendorong munculnya berbagai inovasi baru dalam 

penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. Teknologi merupakan 

suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan, karena teknologi 

membantu memudahkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Contoh yang 

paling nyata adalah peran teknologi terhadap komunikasi dan informasi. 

Komunikasi dan informasi merupakan bagian penting bagi kehidupan 

masyarakat saat ini, sebab informasi dibutuhkan karena dapat memberi 

pengetahuan akan suatu hal serta digunakan untuk berkomunikasi maupun proses 

pengambilan keputusan antar individu maupun kelompok. 

Salah satunya adalah mengenai cek kir kendaraan, karena sering kali 

pengguna lupa menaruh buku uji dan tidak mengetahui kapan harus dilakukan uji 

kir serta kekhawatiran pengguna dalam informasi keaslian izin KIR tersebut. 

Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan penulis dapat mempermudah pengguna 

untuk melihat hasil uji kir kendaraannya, serta dapat menghemat waktu bagi para 

penggunanya. 

Dalam hal ini obyek penelitian adalah masyarakat yang ada di Bangka 

Belitung dan UPTD DISHUB KOMINFO Kab.Bangka sebagai instansi yang 

berperan dalam penyelenggaraan Cek Kir Kendaraan membutuhkan aplikasi 

untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pengguna untuk mengetahui 

informasi keaslian izin KIR serta informasi yang berhubungan dengan cek KIR 

kendaraan. 

Aplikasi pada sistem operasi android mungkin sudah tidak asing bagi 

kalangan masyarakat sebagian pengguna Smartphone. Dengan latar belakang 

tersebut maka perlu dirancang sistem aplikasi Cek Kir Kendaraan.  

Aplikasi Cek Kir Kendaraan yang dapat digunakan untuk mengetahui 

informasi mengenai Identifikasi (Informasi Pemilik) kendaraan, Dimensi 



kendaraan, Hasil Uji kendaraan, Bukti Pembayaran, Mutasi Kendaraan, serta Jenis 

Kendaraan. Dengan menggunakan smartphone yang memakai sistem operasi 

android dan sudah diinstall dengan aplikasi ini maka masyarakat diharapkan akan 

terbantu dengan dapat  mengaksesnya secara realtime dan kapan saja dimanapun. 

Berdasarkan konsep dan uraian diatas  penulis mencoba melalukan penelitian 

di tempat UPTD DISHUB KOMINFO Kab.Bangka untuk mendapatkan data 

informasi mengenai Cek Kir Kendaraan yang nantinya akan diterapkan pada judul 

skripsi “Aplikasi Cek KIR Kendaraan pada UPTD DISHUB KOMINFO 

Kab.Bangka berbasi Android”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diajukan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi Cek KIR Kendaraan? 

2. Bagaimana membuat sistem aplikasi Cek KIR Kendaraan?  

3. Bagaimana penerapan konsep Waterfall pada sistem informasi Cek KIR 

Kendaraan? 

4. Bagaimana pengujian sistem aplikasi Cek KIR Kendaraan berbasis Android 

pada UPTD DISHUB KOMINFO Kab.Bangka agar memudahkan 

masyarakat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh, atau 

menyimpang terlalu jauh dari tujuannya dan tidak mengurangi efektifitas 

pemecahannya. Maka ruang lingkup batasan masalah ini sebagai berikut: 

1. Sistem informasi yang dibuat meliputi sistem Cek KIR Kendaraan. 

2. Model yang digunakan dalam pembuatan sistem ini menggunakan model 

Waterfall. 

3. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini berorientasi obyek 

(Object Oriented). 



4. Tools yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan UML 

(Unified Modeling Language). 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Waterfall yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: Analisis, Desain, 

Pengkodean, Pengujian, dan tehap pendukung (Support). 

 

1.4.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode pendekatan 

yang Berorientasi Objek (Object Oriented), yang mencakup analisis dan desain 

yang disebut OOAD (Object Oriented Analysis and Design). 

 

1.4.3 Tools (Alat Bantu) 

Dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis menggunakan Tools 

UML (Unified Modeling Language). Penulis menggunakan 6 Diagram dalam 

Tools UML (Unified Modeling Language), yaitu: Activity Diagram, Use Case 

Diagram, Class Diagram, Deployment Diagram, Component Diagram, Sequence 

Diagram, serta dalam perancangan basis data penulis membuat ERD (Entity 

Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record 

Structure), Tabel, Rancangan Layar dan Analisa Dokumen. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang jelas. 

Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berkut: 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Membangun sebuah sistem Cek  KIR Kendaraan berbasis mobile (Android) 

untuk pengecekan data keaslian izin KIR serta informasi lainnya di UPTD 

DISHUB KOMINFO Kab.Bangka. 



2. Mempermudah pengguna (masyarakat) untuk melihat informasi keaslian izin 

KIR Kendaraan dan tanggal berlaku KIR serta informasi lainnya. 

3. Menghasilkan aplikasi sistem informasi Cek KIR Kendaraan di UPTD 

DISHUB KOMINFO Kab.Bangka. 

4. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di lingkungan program studi 

Sistem Informasi STMIK Atma Luhur. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya pemalsuan izin KIR. 

2. Masyarakat dapat melihat informasi atau data-data KIR sesuai dengan PLAT 

kendaraan atau Nomor uji KIR penggunanya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan skripsi ini menggunakan kerangka pembahasan yang 

terbentuk dalam susunan bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Metode Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori mengenai KIR, 

Pemodelan Waterfall, Penjelasan metode Berorientasi Objek (Object Oriented), 

Penjelasan Android, Tools (Alat Bantu) UML, penjelasan perancangan analisis 

yang digunakan, Software (komponen) yang digunakan: Java, JDK (Java 

Deploment Kit), SDK (Software Developmen Kit), ADT (Android Development 

Tools), AVD (Android Virtual Device), IDE (Integrated Development 

Environment) Eclipse dan Xampp, Microsoft Visio 2010, Redkoda serta tinjauan 

penelitian terdahulu. 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian yang terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools 

(alat bantu). 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, dan perancangan sistem (model, metode, dan tools). 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini penulis hanya memberikan kesimpulan serta saran dari hasil analisis yang 

penulis lakukan. 

 


