
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kota Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Nama Pekanbaru

pada dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin
oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Berdasarkan penetapan Gubernur
Provinsi Sumatera Utara di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, kota Pekanbaru
dijadikan daerah otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus juga di-
jadikan Kota Praja Pekanbaru. Pada tahun 1958 pemerintahan pusat yang dalam
hal ini Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai menetapkan ibukota
Provinsi Riau secara permanen. Tanggal 20 Januari 1959 telah dikeluarkan surat
keputusan dengan No. Des 52/1/44/-25 dan menetapkan Kota Pekanbaru sebagai
ibukota Provinsi Riau sekaligus Kota Pekanbaru memperoleh status Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Berkembangnya kota Pekanbaru membuat populasi penduduk semakin
padat. Selain dipadati oleh penduduk kota Pekanbaru juga dipadati oleh banyaknya
jumlah kendaraan. Perkembangan jumlah penggunaan kendaraan baik motor
maupun mobil semakin meningkat di setiap tahunnya. Data jumlah kendaraan
bermotor yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang bersum-
ber dari Direktorat Lalu Lintas POLDA Riau tahun 2017 untuk kota Pekanbaru
berjumlah 105.941. Jumlah tersebut terdiri dari 19.776 mobil penumpang, 238
bus, 11.303 truk, dan yang terbanyak yaitu sepeda motor dengan jumlah 74.624.
Kota Pekanbaru menjadi pengguna kendaraan sepeda motor terbesar dibandingkan
dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau. Banyak nya jumlah pengguna
sepeda motor dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk membuat Usaha Kecil
Menengah (UKM) seperti bengkel motor, tambal ban, dan juga menjual bensin
eceran.

UKM adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan
dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya
daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan
rakyat kecil (Jauhari, 2014). Salah satu usaha kecil menengah yaitu tambal
ban. Pekerjaan tambal ban adalah pekerjaan sektor informal yang tidak memiliki
tempat yang permanen, namun hanya menggunakan trotoar ataupun bahu jalan
untuk melakukan pekerjaannya (Prasetio dan Mustika, 2017). Usaha tambal ban
ini sangat dibutuhkan terutama saat mengalami kendala kebocoran ban. Hasil
dari wawancara terhadap pemilik tambal ban rata-rata setiap harinya terdapat 7-



8 pengendara yang melakukan tambal ban (Lampiran A). Kebocoran ban dapat
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ban yang terkena benda tajam, kondisi
jalan yang kurang bagus, maupun kualitas dari ban itu tersendiri.

Kendala yang pernah dialami oleh pengendara yaitu sulitnya mencari lokasi
tambal ban apalagi dalam kondisi yang mendesak (Lampiran B). Dalam kondisi
seperti ini kerap kali pengendara hanya mendorong kendaraan tersebut dengan
mengikuti arah dari jalan yang dilewatinya dan bertanya kepada orang sekitar
mengenai lokasi tambal ban, berharap akan menjumpai lokasi tambal ban tersebut.
Dalam keadaan mengalami kendala kebocoran ban yang terjadi secara tiba-tiba apa-
lagi tidak mengetahui lokasi tambal ban yang ingin dituju membuat waktu dan
tenaga menjadi terkuras. Masalah lain yang timbul adalah tidak mengetahui jam
operasional dari tambal ban tersebut, hal ini sangatlah penting apalagi jika terjadi
kebocoran ban pada malam hari, yang rata-rata tambal ban sudah tutup. Hasil
dari kuisoner mengenai pengalaman pengandara yang disebarkan melalui google
form sebanyak 106 responden menyatakan bahwa 98 responden adalah pengendara
sepeda motor, 98 responden pernah mengalami kendala kebocoran ban, 88
responden menyatakan bahwa sulit dalam mencari lokasi tambal ban dalam kondisi
yang terdesak, dan 88 responden menyatakan bahwa tidak mengetahui informasi
mengenai tambal ban seperti harga, kontak dan jam operasional (Lampiran B).

Usaha Kecil Menengah lainya adalah bensin eceran. Usaha bensin
eceran adalah usaha yang menjual bahan bakar bensin terutama untuk sepeda
motor. Menurut hasil wawancara usaha bensin eceran ini biasanya menjadi usaha
sampingan oleh sipemilik. Rata-rata penjualan perhari nya bisa mencapai 25-26
liter (Lampiran A). Bensin eceran dijual dengan menggunakan jerigen atau botol
plastik, harga bensin eceran sedikit lebih mahal sekitar Rp.500 hingga Rp.1000
diatas harga resmi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) per liter. Meski
lebih mahal, bensin eceran lebih mudah diperoleh dan pembeli tidak sampai
harus mengantri karena jumlah kios yang menjualnya cukup banyak dan tersebar
diberbagai tempat (Fajar, 2014).

Kehabisan bahan bakar adalah salah satu kendala yang pernah dialami oleh
pengendara. Hal pertama yang akan dilakukan jika mengalami kendala tersebut
adalah mencari penjual bensin eceran, dikarenakan tidak disemua lokasi terdapat
SPBU apalagi saat berada di lokasi tepian kota. Malas Mengantri di SPBU,
Mempersingkat waktu dan SPBU yang jauh dari lokasi kehabisan bahan bakar
adalah alasan mengapa pengendara melakukan pengisian bahan bakar di penjual
bensin eceran (Lampiran B). Menurut hasil dari kuisoner yang telah disebarkan
melalui google form sebanyak 106 responden, menyatakan bahwa 72 responden
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pengendara pernah mengalami kehabisan bahan bakar, 101 responden pernah
melakukan pengisian bahan bakar di tempat penjual bensin eceran dan 67 responden
mengalami kesulitan mencari lokasi penjual bensin eceran terutama dalam kondisi
yang terdesak (Lampiran B).

Dengan adanya informasi mengenai lokasi tambal ban dan bensin eceran
khususnya di kota Pekanbaru dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh
pengendara, sehingga pengendara yang mengalami kendala tersebut dalam kondisi
terdesak sekalipun, waktu dan tenaga tidak terbuang dengan sia-sia. Dari kuisoner
yang telah disebar 106 responden menyatakan bahwa dibutuhkannya sebuah sistem
informasi berbasis android yang bisa memudahkan pengendara dalam mencari
lokasi tambal ban dan bensin eceran terdekat (Lampiran B).

Sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran yang akan
dirancang dapat mempermudah pengendara dalam menentukan lokasi tambal ban
dan bensin eceran terdekat serta mendapatkan informasi detail seperti harga, jam
operasional, dan kontak. Sistem yang akan dibangun ini akan terbagi menjadi
3 yaitu sistem yang diperuntukan untuk pengguna dan pemilik usaha tambal
ban atau bensin eceran berbasis android dan admin berbasis web yang akan
diimplementasikan menggunakan android webview. Pada sistem yang diperuntukan
untuk pengguna pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran akan menampilkan
data-data dari database dan ditampilkan dalam bentuk listview yang berisikan
informasi singkat dari lokasi tujuan serta jarak dari lokasi pengguna. Pada
bagian detail informasi dari lokasi tambal ban atau bensin eceran terdapat menu
panggil yang akan berguna untuk melakukan telfon otomatis kepada pemilik usaha
tujuan dengan syarat si pemilik usaha memiliki kontak yang dapat dihubungi.
Selain menu panggil terdapat juga menu rute yang berguna untuk menampilkan
informasi jarak dari lokasi pengguna menuju lokasi tujuan, menu whatsapp untuk
mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp dan menu laporkan yang berguna
agar pengguna dapat melaporkan lokasi yang tidak tepat. Pada sistem ini pengguna
dapat menambah data lokasi tambal ban atau bensin eceran dengan syarat sudah
melakukan login kedalam sistem dengan menggunakan email sebagai username dan
password. Titik koordinat dari lokasi yang ingin ditambahkan didapakatkan dengan
cara menekan tombol set koordinat yang nantinya akan terisi pada form latitude
dan longitude secara otomatis sesuai dari lokasi pengguna. Pada bagian pengguna
terdapat menu lokasi saya yang akan menampilkan lokasi dari pengguna berupa
google maps. Aplikasi untuk pengusaha tambal ban dan bensin eceran berguna
untuk melakukan pendaftaran lokasi usaha oleh pemilik usaha tersebut dan dapat
terhubung langsung kepada pengguna melalui fitur whatsapp yang tersedia pada
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aplikasi, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sipemilik usaha. Admin
pada sistem ini dapat melakukan penambahan lokasi tambal ban maupun bensin
eceran, melakukan konfirmasi atau penolakan laporan lokasi yang tidak benar dan
melakukan konfirmasi pendaftaran pemilik usaha.

Sistem Informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran dibangun
dengan menggunakan platform android. Android adalah suatu perangkat yang ber-
gerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis linux (Arifianto,
2011). Menurut pendapat lainnya android merupakan OS (Operating System) mo-
bile yang tumbuh ditengah OS lainnya yang berkembang saat ini (Hermawan,
2011). Pada saat ini android berkembang dengan sangat pesat dikarenakan kin-
erja dan performanya yang maksimal, tidak heran jika android menguasai pasar
smartphone saat ini.

Sistem informasi yang akan dibangun ini menggunakan teknologi Location
Based Service (LBS) dengan memanfaatkan fitur Global Posititioning System
(GPS) agar pengguna dapat menentukan lokasi dan posisi obyek yang berada
disekitarnya. Location based services (LBS) merupakan suatu layanan yang
memberikan informasi berdasarkan posisi pengguna (Device) sebagai acuan utama.
Saat ini LBS digunakan dalam berbagai konteks seperti kesehatan, pencarian obyek,
hiburan, pekeraan dan lain-lain. Dua unsur utama dalam LBS yaitu Location
Manager (API Maps) dan Location Providers (API Location), Location manager
menyediakan perangkat untuk sumber atau source untuk LBS. Location Providers
menyediakan teknologi yang dapat melakukan pencarian lokasi yang digunakan
oleh perangkat, API Location berhubungan dengan data GPS dan lokasi real-time
(Safaat, 2012).

Agar dapat menentukan lokasi tambal ban dan minyak eceran terdekat,
sistem informasi ini menggunakan Haversine Formula. Haversine Formula
adalah rumus perhitungan atau persamaan yang digunakan dalam navigasi, yang
memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (Bumi)
berdasarkan garis bujur dan lintang (Maharani, Nalarwati, dkk., 2017). Dengan
menerapkan Haversine Formula pada sistem informasi pencarian lokasi tambal ban
dan bensin eceran terdekat agar dapat menentukan lokasi tambal ban dan bensin
eceran yang terdekat dari pengguna.

Pengembangan sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin
eceran ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Metode
RAD merupakan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan
mengembangkan aplikasi android (Android Mobile Development) (Kosasi, 2015).
Metode RAD merupakan pendekatan berorientasi objek untuk menghasilkan
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sebuah sistem dengan sasaran utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan
proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat tersebut secara
tepat dan cepat (Kosasi dan Yuliani, 2015). Untuk pengembangan suatu sistem
informasi yang normal membutuhkan waktu 180 hari. Namun dengan metode RAD
suatu sistem informasi dapat diselesaikan hanya dalam waktu 60-90 hari (Aswati,
Ramadhan, Firmansyah, dan Anwar, 2017).

Pada penelitian (Slameto dan Pramono, 2017) dengan judul Inovasi
Peta Digital Lokasi Tambal Ban untuk Smartphone, Hasil dari penelitian ini
adalah sebuah aplikasi mobile yang bersifat interaktif yang dapat diinstall pada
smartphone berbasiskan sistem operasi android dimana pengguna aplikasi nantinya
dapat melihat lokasi tempat menambal terdekat dari posisinya berada dan dapat
menambahkan lokasi tambal ban yang belum tercatat didalam aplikasi. Penelitian
yang lainnya yang dilakukan oleh (Moh, n.d.) dengan judul Pencarian Lokasi
Hotel Berbasis Android menggunakan metode Location Based Services Studi Kasus
Kota Semarang, hasil dari penilitian tersebut adalah aplikasi yang dapat membantu
pengguna untuk menemukan lokasi hotel di semarang dengan menggunakan
teknologi LBS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Suryani dan Solikhah,
2013) dengan judul Sistem Informasi Geografis (SIG) Pencarian ATM Bank Kaltim
Terdekat Dengan Geolocation dan Haversine Formula Berbasis Web, Hasil dari pe-
nilitian ini adalah dapat menerapkan Haversine Formula untuk proses perhitungan
menentukan lokasi ATM terdekat dapat diterapkan dan memberikan informasi ATM
untuk pengguna atau nasabah Bank Kaltim.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini diberi judul “Sistem
Informasi Pencarian Lokasi Tambal Ban dan Bensin Eceran Terdekat”. Hasil dari
penilitian diharapakan dapat mempermudah dalam melakukan pencarian lokasi
tambal ban dan bensin eceran terdekat serta menampilkan informasi mengenai
tambal ban dan bensin eceran.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil

suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem
informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran terdekat.

1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam pembuatan sistem informasi pencarian lokasi tambal

ban dan bensin eceran terdekat ini adalah:
1. Sistem informasi dibangun pada wilayah khusus kota Pekanbaru dan sampel

penilitian lokasi tambal ban dan bensin eceran diambil pada daerah sekitaran

5



Panam.
2. Metode perancangan dan pengembangan sistem informasi pencarian tambal

ban dan bensin eceran menggunakan metode Unified Modeling Language
(UML) dan Rapid Application Development (RAD).

3. Metode yang digunakan untuk menentukan jarak terdekat lokasi tambal ban
dan bensin eceran terdekat yaitu menggunakan Haversine Formula.

4. Sistem yang dibangun terbagi menjadi 3 yaitu sistem untuk pengguna
dan pemilik usaha berbasis android dan sistem untuk admin berbasis web
(Android Webview).

5. Sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran yang akan
dibuat menggunakan aplikasi Android Studio 2.3.3.

6. Database yang digunakan yaitu MySQL.
7. Autentikasi login pengguna menggunakan Google Sign-in.
8. Pengujian Sistem Menggunakan Black Box Testing.

1.4 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi

pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran yang dapat melakukan pencarian
lokasi tambal ban dan bensin eceran terdekat serta menampilkan informasi
mengenai tambal ban dan bensin eceran.

1.5 Manfaat
Adapun manfaat yang didapati dalam pembuatan sistem informasi ini

adalah:
1. Mempermudah pengendara menemukan lokasi tambal ban dan bensin

eceran terdekat.
2. Menghemat waktu dan tenaga saat mengalami kebocoran ban dan saat

mengalami kehabisan bahan bakar.
3. Mengetahui informasi seperti harga, kontak, jam operasional dan informasi

pelayanan tambal ban atau bensin eceran seperti menerima layanan antar
jemput pengendara.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini di susun agar dapat lebih terstuktur dan

ringkas. Adapun urutan penulisan tugas akhir ini terdiri dari enam bab yaitu sebagai
berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai (1) latar belakang; (2) rumusan
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masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; (6)
sistematika penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI
Berisi dasar teori yang mendukung masalah yang dikaji diantaranya berisi

tentang: (1) Android; (2) Location based service; (3) Android studio; (4) Mysql;
(5) Google map api; (6) Haversine formula; (7) Unified modeling language(UML);
(8) Rapid application development(Rad); (9) Menentukan lokasi tambal ban dan
bensin eceran; (10) Penelitian yang terkait.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang: (1) Metodologi penilitian; (2) Requirements

Phase; (3) User Design; (4) Contruction Phase; (5) Cotuver Phase.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
Pada bab ini berisikan tentang: (1) Requirements Phase; (2) User Design;

(3) Perancangan sistem (4) Perancangan Interface; (5) Contruction Phase.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini berisikan tentang: (1) Implementasi Sistem; (2) Cotuver Phase.
BAB 6. PENUTUP
Bab ini berisikan: (1) Kesimpulan; (2) Saran.
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