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1.1. Latar Belakang  

Pada zaman modern ini, tentunya tidak lepas dari adanya dukungan dari 

teknologi yang dikembangkan serta dimanfaatkan manusia, smartphone 

merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi tersebut. Saat ini smartphone 

dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas canggih yang memungkinkan user melakukan 

apapun yang dibutuhkan seperti fasilitas kamera berkualitas tinggi dengan jumlah 

resolusi yang besar untuk mengambil gambar dalam bentuk foto ataupun video 

dengan hasil yang maksimal. Selain itu, saat ini smartphone juga telah dilengkapi 

dengan system informasi seperti Android, iOS, dan juga Windows Phone. Khusus 

untuk sIstem operasi Android yang dikembangkan oleh Google, hampir semua 

source code untuk aplikasi-aplikasinya dipublikasikan, sehingga setiap orang 

dapat mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan keinginan dan juga 

kebutuhan masing-masing user.  

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, muncul suatu 

perkembangan teknologi yaitu Global Positioning System (GPS). GPS merupakan 

system navigasi yang dapat menentukan posisi sasaran dengan ketepatan tinggi 

dalam waktu yang singkat (Widodo, 2009). GPS bekerja pada referensi waktu 

yang sangat teliti dan memancarkan data yang menunjukkan lokasi dan waktu 

pada saat itu (Puntodeo dkk., 2003). 

Smartphone dengan sistem operasi Android sudah tertanam GPS, dengan 

demikian setiap pengguna Smartphone berbasis Android dapat mengetahui posisi 
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dimana berada. Dengan adanya teknologi GPS pada Android dapat dimanfaatkan 

sebagai pemandu dalam pencarian suatu tempat. Salah satunya adalah tempat 

pencucian motor yang terdapat di kota Bandar Lampung. 

Dinutanayo Wimba (2019) mengatakan ―saya CPNS asal Bandung dan 

sudah 6 bulan di Bandar Lampung, sampai saat ini masih sulit menemukan 

pencucian motor yang ada di sekitaran kosan sampai tempat kerja‖. Dalam 

beberapa kesempatan obrolan, tidak jarang orang terdekat dan orang-orang di 

sekitar Bandar Lampung terutama pendatang baru dari luar daerah  mengalami 

kesulitan mencari lokasi pencucian motor terdekat. Ditambah lagi tidak semua 

pencucian motor berlokasi ditempat yang strategis, sehingga tidak banyak orang 

yang mengetahuinya, yang berdampak sepinya pengunjung pada pencucian motor 

tersebut. 

Aplikasi geolocation melakukan dua hal : Pertama melaporkan lokasi 

pengguna ke pengguna lain, dan selanjutnya mengaitkan lokasi dunia nyata 

(seperti restoran dan acara) ke lokasi pengguna. Aplikasi geolokasi yang berjalan 

pada perangkat seluler memberikan pengalaman yang lebih kaya daripada yang 

berjalan pada PC desktop karena data relevan antara data yang pengguna kirim 

dan terima, berubah seiring perubahan lokasi pengguna (PC World, 2010). 

 Smartphone saat ini memiliki chip GPS di dalamnya, dan chip tersebut 

menggunakan data satelit untuk menghitung posisi tepat pengguna (biasanya 

ketika pengguna berada di luar dan langit cerah), layanan mana seperti Google 

Maps kemudian dapat memetakan. Ketika sinyal GPS tidak tersedia, aplikasi 

geolokasi dapat menggunakan informasi dari menara seluler untuk melakukan 

triangulasi perkiraan posisi pengguna, sebuah metode yang tidak seakurat GPS 



3 

 

 

tetapi telah sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa sistem 

geolocation menggunakan GPS dan triangulasi situs sel (dan dalam beberapa 

kasus, jaringan Wi-Fi lokal) dikombinasikan menjadi nol pada lokasi perangkat; 

pengaturan ini disebut Assisted GPS (A-GPS) (PCWorld, 2010). 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut perlu dibuat sebuah ― Aplikasi 

Pencarian Pencucian Motor di Bandar Lampung Berbasis Android ‖. Menurut 

informasi tersebut pengguna apalikasi ini dapat mencari secara langsung letak 

pencucian motor kapanpun dan dimanapun di sekitar kota Bandar Lampung, 

sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pencarian letak pencucian 

motor dan untuk penyedia jasa sebagai sarana informasi mengenai tempat 

pencuciannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

utama yang dapat dirumuskan yaitu Bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi pencarian lokasi pencucian motor di kota Bandar Lampung yang dapat 

mempermudah masyarakat menemukan lokasi pencucian motor terdekat? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi 

layanan pencarian pencucian motor di kota Bandar Lampung yang dapat 

mempermudah masyarakat menemukan lokasi pencucian motor terdekat. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini menggunakan platform Android, sehingga hanya dapat 
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dijalankan pada perangkat yang bergerak berbasis Android dengan versi 

minimal Lollipop karena smartphone sekarang sudah update dengan versi 

android terbaru tidak ada yang menggunakan versi Android yang lama. 

2. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk dapat mengakses Google 

Maps. 

3. Hanya pencucian motor yang ada didalam database agar lebih mudah 

untuk menambahkan dan menghapus. 

4. Aplikasi ini bisa menunjukkan jalan antara konsumen dan tempat 

pencucian motor. Sehingga konsumen bisa dengan mudah dan tidak 

bingung lagi dimana lokasi pencucian motor yang terdekat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pengguna sebagai petunjuk untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan 

letak tempat pencucian motor sehingga dapat memudahkan pengguna/konsumen 

dalam mencari letak pencucian motor yang ada di kota Bandar Lampung dengan 

menggunakan smartphone berbasis Android. 


