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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi komunikasi disetiap tahunnya mengalami 

perkembangan yang sangat cepat (APJII, 2015). Manusia mulai memanfaatkan 

teknologi untuk memudahkan pekerjaan, seperti mengelola, mengakses 

menyebarluaskan informasi, dan juga membantu pekerjaan mereka sehari-hari 

(Rogers, 1986).  Informasi merupakan hal yang penting saat ini, masyarakat mulai 

memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi tentang kebutuhan mereka 

(Deeson, 1991). Kebutuhan tentang pendidikan maupun pekerjaan mendorong 

masyarakat dari berbagai daerah untuk pergi ke daerah lain yang mempunyai 

akses pendidikan maupun pekerjaan yang lebih banyak (Bambang, 2006). Seperti 

halnya di Kota Bandar Lampung yang memiliki tempat pendidikan yang lebih 

tinggi dan pekerjaan yang lebih banyak, hal tersebut yang mendorong masyarakat 

dari berbagai daerah untuk pergi ke Kota Bandar Lampung (BPS, 2012).  

Banyaknya pendatang dari luar daerah yang datang membuat mobilitas 

masyarakat di Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan (BPS, 2016). 

Peningkatan tersebut membuat kebutuhan akan sarana transportasi untuk 

menunjang mobilitas masyarakat juga sangat tinggi. Kebutuhan akan sarana 

transportasi itulah yang berdampak pada penggunaan kendaraan bermotor yang 

terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya (DISHUB, 2010). Penggunaan 

kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat di Kota Bandar Lampung masih 

dirasa sangat efektif untuk mendukung kegiatan ke sehariannya, ditambah lagi 

dengan kemudahan persyaratan lembaga keuangan bank maupun non bank untuk 
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memenuhi keinginan nasabahnya (Kotler, 2002). Tidak heran jika pertumbuhan 

kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung menjadi sangat tinggi. 

Kebutuhan akan sarana transportasi terutama pada penggunaan 

kendaraan bermotor roda dua sudah menjadi pola hidup dan gaya hidup 

masyarakat pada masa sekarang (Zakiah, 2012). Pola hidup dan gaya hidup 

masyarakat itu pula yang secara tidak langsung mempengaruhi dunia usaha jasa 

yang semakin terbuka khususnya usaha jasa perbengkelan, karena layanan jasa 

perbengkelan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat pengguna kendaraan 

bermotor yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk memeriksa sendiri 

kondisi kendaraannya (Soedarma, 2006).  

Permasalahannya adalah masyarakat sebagai pengguna jasa harus datang 

langsung ke bengkel kendaraan bermotor untuk service kendaraannya, sementara 

tidak selalu pencarian bengkel kendaraan bermotor didapat dalam waktu cepat, 

karena terkendala kurangnya informasi masyarakat pendatang terhadap kondisi 

daerah sekitar tempat tinggalnya. Setelah didapat tempat service kendaraan 

bermotor yang dirasa tepat, masyarakat diharuskan lagi menunggu giliran 

pengerjaan yang terkadang memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dirasa 

sangat menyusahkan dan merugikan masyarakat khusunya masyarakat di Kota 

Bandar Lampung yang mempunyai rutinitas keseharian yang sangat padat.   

Pencarian bengkel dan kurangnya informasi tentang bengkel kendaraan 

bermotor akan lebih mudah jika terdapat suatu media yang bisa digunakan untuk 

berbagi dan berinteraksi antara penyedia jasa dengan masyarakat sebagai 

pengguna jasa mengenai informasi bengkel kendaraan bermotor secara cepat dan 

mudah. 
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Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk berbagi informasi 

mengenai tempat service kendaraan bermotor yang cepat dan mudah bagi para 

pengelola jasa maupun masyarakat sebagai pengguna jasa yang membutuhkan 

informasi mengenai tempat service kendaraan bermotor adalah dengan 

memanfaatkan media komunikasi berbasis website. Maka dari itu penelitian ini 

mengusulkan sebuah aplikasi e-marketing bengkel yang dapat dijadikan sebagai 

media untuk menginformasikan, berkomunikasi, dan memasarkan jasa service 

kendaraan bermotor lewat internet dengan google maps berbasis website untuk 

mengelola dan menyediakan informasi mengenai pelayanan, waktu operasional 

bengkel dan juga petunjuk arah yang dapat membantu pencarian bengkel 

kendaraan bermotor. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun e-marketing yang dapat menjadi media 

pengiklanan bengkel kendaraan bermotor berbasis web? 

2. Bagaimana menerapkan google maps pada e-marketing bengkel 

kendaraan bermotor berbasis web yang dapat menyediakan informasi 

mengenai pelayanan dan waktu operasional bengkel kendaraan bermotor 

serta petunjuk arah yang dapat membantu pencarian bengkel kendaraan 

bermotor? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan proposal skripsi ini dapat dilakukan secara terarah dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu:  

1. E-marketing bengkel dikhususkan untuk daerah Kota Bandar Lampung. 

2. Sistem yang akan dibangun merupakan berbasis web. 

3. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

4. Tidak membahas proses transaksi pembayaran. 

5. Pemasaran hanya dikhususkan untuk bengkel kendaraan bermotor roda 2. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat e-marketing yang dapat menjadi media pengiklanan bengkel 

kendaraan bermotor berbasis web. 

2. Menerapkan fungsi google maps pada e-marketing bengkel kendaraan 

bermotor berbasis web yang dapat menyediakan informasi mengenai 

pelayanan, waktu operasional serta petunjuk arah yang berguna untuk 

membantu pencarian bengkel kendaraan bermotor. 

  

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pemilik bengkel kendaraan bermotor mempunyai media pengiklanan 

yang bisa memberikan informasi lengkap tentang jasa yang mereka 

kelola kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.  
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2. Pencari bengkel bisa langsung booking melalui email dan nomor 

hanphone pengelola yang tersedia.  

3. Pencari bengkel dapat mengetahui posisi bengkel kendaraan bermotor 

terdekat dalam bentuk map. 

4. Pencari bengkel dapat membandingkan sendiri kelebihan dan kekurangan 

bengkel menurut pencarian bengkel. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang e-marketing bengkel dengan google maps (study 

kasus: Bandar Lampung), belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai 

pendukung pernyataan maka penulis menguraikan hasil dari berbagai penelitian 

terkait berdasarkan jurnal penelitian.  

1. Widayanto dan wardati (2014). Dengan judul Pembuatan Sistem 

Informasi Penjualan Spare Part Mobil Pada Bengkel Samsi Motor 

Pacitan. Jurnal tersebut membahas masalah tentang beberapa kelemahan 

dan permasalah dalam sistem penjulan pada bengkel samsi yang salah 

satu permasalahannya yaitu dalam peroses perhitungannya masih 

konvensional dan juga pada pengelolaan data pembelian serta penjualan 

masih dicatat pada buku besar hal ini membuat tidak efisiennya 

pengelolaan pembelian dan penjualan serta sering hilangnya faktur- 

faktur pembelian maupun faktur- faktur penjualan yang merupakan bukti 

dari transaksi yang dilakukan. Dari permasalahan tersebut dibuat sebuah 

sistem informasi penjualan barang yang berisikan data-data pembelian 

barang, stok barang, data-data penjualan serta laporan penjualan barang 
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sertiap harinya. Yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sistem 

informasi penjualan spare part mobil yang memberikan kemudahan 

pihak bengkel samsi motor dalam peroses pengelolaan penjualan spare 

part mobil. 

2. Prayoga, yasa, dan wardana (2015). Program Megister Manajemen 

Universitas Udayana, Denpasar Bali. Dengan judul Relational Benefit, 

Kepuasan, dan Loyalitas Pelanggan Pada Bengkel PT Honda Dewata 

Motor. Jurnal tersebut membahas tentang memberikan kepuasan secara 

konsisten kepada pelanggan yang dapat membuat pelanggan menjadi 

loyal kepada perusahaan. Sikap loyal tersebut dapat membantu 

perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis karena 

pelanggan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan. 

Relationship marketing adalah salah satu strategi pemasaran yang bisa 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil dari penelitan tersebut 

melalui strategi relational benefit perusahaan mendapatkan mamfaat atas 

hubungan dengan pelanggan yang loyal yang berdampak positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan bengkel. 

3. Ariestyaningsih (2011). Program Studi Teknik Informatika, Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Jakarta. Dengan judul Media Promosi Berbasis E-Marketing Untuk 

Meningkatkan Pemasaran Produk Air Conditioner (AC) Study Kasus: 

CV. Agung Multi Jasa. Jurnal tersebut membahas masalah tentang belum 

tersedianya media informasi dan pemasaran online untuk memasarkan 

produk atau jasa yang dimiliki perusahaan hal ini menyebabkan 
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konsumen kesulitan dalam hal memilih dan menentukan produk yang 

akan dibeli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahan 

memanfaatkan website dan sambungan internet untuk dijadikan sebagai 

sarana atau tempat Electronic Marketing (E-Marketing) yaitu teknik 

pemasarannya berbasis web untuk dapat memberikan informasi, 

berkomunikasi dan memasarkan jasa secara cepat dan mudah. Hasil yang 

didapat dari penelitian ini adalah media promosi berbasis E-Marketing 

untuk meingkatkan produk Air Conditioner (AC) studi kasus CV. Agung 

Multi Jasa.  

   

Penelitian mengenai Perancangan Aplikasi E-Marketing Bengkel Dengan 

Google Maps di Provinsi Bandar Lampung dalam hal ini adalah membangun 

sebuah sistem yang dapat memudahkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam 

hal pecarian bengkel kendaraan bermotor yang ada disekitar tempat tinggalnya. 

Masyarakat juga dapat secara detail mengetahui informasi tentang bengkel yang 

ingin dituju karena sistem yang akan dibangun ini dilengkapi dengan foto-foto 

bengkel beserta waktu operasioanl dan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga 

masyarakat sebagai pengguna jasa dapat melihat rute menuju lokasi bengkel yang 

diinginkan, karena sistem yang akan dibangun dilengkapi dengan tampilan map s 

menggunakan fasilitas google yaitu google API. Sistem yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dirancang dengan UML (Unified 

Modeling Language). Berdasarkan beberapa pembahasan jurnal yang terkait 

dengan penelitian yang diusulkan belum pernah ada peneliti sebelumnya yang 

meneliti tentang Perancangan Aplikasi E-Marketing Bengkel Dengan Google 

Maps Studi Kasus Bandar Lampung.  


