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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin maju saja, salah satunya 

adalah teknologi wireless, yang dapat diterapkan pada media-media mobile, 

seperti handphone, PDA (Personal Digital Assistance), dan lain-lain. Teknologi 

ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan akan akses informasi yang cepat, kapan 

saja dan di mana saja. Perusahaan yang baik tentu tidak lepas dari data–data yang 

banyak dan dapat berubah sewaktu–waktu, dalam hal ini adalah data–data yang 

berkaitan dengan produk yang ada di perusahaan tersebut. Kebutuhan masyarakat 

akan alat tranportasi, khususnya motor semakin meningkat dari tahun ke 

tahunnya. MULTI MOTOR sebagai showroom motor Honda dan sparepart-nya 

juga merasa berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya informasi 

seputar sparepart yang disediakan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

MULTI MOTOR dapat memberikan informasi tentang sparepart kepada 

masyarakat luas. Pada MULTI MOTOR, katalog sparepart-nya masih disediakan 

secara manual berupa katalog. Hal ini tentu menjadi masalah besar bagi konsumen 

yang perlu datang ke MULTI MOTOR terlebih dahulu untuk melihat katalog 

sparepart tersebut. Tidak efektif dan tidak efisiennya waktu dan biaya yang 

ditimbulkan tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi katalog sparepart yang 

dapat digunakan secara mobile. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aris, Betty Manalu, Kezia Caroline, Iis 

Sholicha, Diana Bahri[1] pada tahun 2017, dalam penelitian yang berjudul 

“Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Barang Pada PT Sumber Alfaria Trijaya 

Berbasis Barcode Scanner Android”. Hasil dari aplikasi yang telah dibuat antara 

lain dapat melakukan cek data stok barang dan penambahan barang dari gudang 

cabang toko, serta dapat memindai barcode dengan menggunakan kamera yang 

terdapat pada mobile device untuk melakukan penambahan barang, dapat 
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melakukan pencatatan jumlah stok barang, dan laporan pencatatan stok barang 

pada periode tertentu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arman Suryadi Karim dan Zelika Putri 

Pasha[2] pada tahun 2017 yang berjudul “E-Catalog Berbasis Mobile Application 

Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung” dapat memudahkan masyarakat 

melakukan pencarian buku dan melakukan booking buku kapan pun dan di mana 

pun tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu, masyarakat dapat 

memberikan kritik dan saran terhadap perpustakaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arya Yudha Mahendra, Adam Hendra 

Brata, Komang Candra Brat[3] pada tahun 2018 yang berjudul “Pengembangan 

Aplikasi Katalog dan Pemesanan Produk Kebutuhan Dapur Berbasis Android 

menggunakan Metode Mobile-D”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

penilaian pengguna terhadap aplikasi dengan nilai rata-rata skor SUS sisi 

konsumen 84.37 dan pada sisi penjual 72,5. Angka tersebut membuktikan jika 

aplikasi memiliki kegunaan, kemudahan, dan kepuasan yang baik bagi pengguna. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan dan Toufan Diansyah 

Tambunan[4] pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul “Android Augment 

Reality Untuk Menampilkan Katalog Furniture Secara Tiga Dimensi (3D) 

Berdasarkan Objek Marker”. Aplikasi Augmented Reality (AR) dibuat dengan 

menggunakan bantuan Vuforia SDK untuk membuat marker-nya dan Unity yang 

digunakan sebagai engine atau sistem pembuat aplikasinya. Hasil dari 

pengembangan aplikasi ini adalah aplikasi dapat menampilkan sebuah citra objek 

tiga dimensi yang dapat dirotasi, dimanipulasi ukuran objeknya, serta dari objek 

tiga dimensi tersebut dapat ditampilkan informasi detail-nya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Marjita dan Gina Tesaria[5] pada tahun 

2016. yang berjudul “Aplikasi Penjualan Online Berbasis Android”. Penelitian ini  

membantu perusahaan mempermudah transaksi penjualan dengan berbasis 

Android. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk 

mengambil penelitian dengan judul “APLIKASI KATALOG SPAREPART 

MOTOR HONDA PADA MULTI MOTOR BERBASIS ANDROID”. Dengan 
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harapan dapat mempermudah para konsumen untuk melihat sparepart melaui 

android. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis membuat 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1.  Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Katalog sparepart 

Berbasis Android ? 

2.  Bagaimana meningkatkan pelayanan pada Aplikasi Katalog sparepart 

Motor Honda Berbasis Android ? 

 

1.3.  Batasan masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka akan diberikan batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi sebagai berikut :  

1.  Aplikasi berjalan pada sistem operasi Android. 

2.  Database yang digunakan adalah MySQL dengan bahasa pemrograman  

Java pada perangkat lunak Android Studio. 

3.  Aplikasi ini mengutamakan katalog sparepart yang ada di showroom 

MULTI MOTOR yang berisi informasi gambar, deskripsi sparepart, cara 

merawat sparepart, sampai dengan kisaran harga sparepart. 

 

1.4.  Tujuan dan manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi katalog sparepart motor 

Honda pada Multi Motor berbasis Android. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.  Memberikan informasi sparepart motor Honda yang ada di showroom. 

2.  Mengenalkan showroom MULTI MOTOR kepada masyarakat luas. 

 

1.5    Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan ini sehingga memberikan kemudahan untuk melihat isi dari laporan ini, di 
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maksud dalam Aplikasi Katalog Sparepart Motor Honda Pada Multi Motor 

Berbasis Android. Laporan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok 

pikiran tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, dan tujuan penulisan laporan tersebut, dijelaskan juga batasan 

masalah, dan sistmatika penulisan. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, berisi penjelasan berbagai penulisan laporan tentang 

konsep dasar yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan 

dan yang berkaitan dengan proses analisa pemasalahan untuk pembuatan 

laporan  serta teori-teori pendukung dan penelitian terdahulu. 

BAB 3  METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang gunakan dalam setiap 

langkah-langkah dalam membuat aplikasi. 

BAB 4  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, berisi bagaimana mengenai proses membangun Aplikasi 

Katalog Sparepart Motor Honda Pada Multi Motor Berbasis Android. 

BAB 5  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terkahir dimana bab ini  memberikan kesimpulan 

yang didapat setelah melakukan penelitian dan keseluruhan bab serta 

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pekembangan. 

 

 

 

 

 


