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Abstrak

Achmad Faizal Effendy : Sistem Informasi Pencarian Bengkel di Kota Kediri Menggunakan Google
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2019.
Abstrak - Laju pertumbuhan sepeda motor yang terus bertambah tiap tahunnya pasti butuh tukang
servis untuk memperbaiki motor selain di bengkel resmi motor. Dimanapun bengkel ini dibuka pasti ada
pelanggan setianya bahkan dikampung sekalipun. Harus di akui bisnis bengkel saat ini sangat menggiurkan
dan sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat sekitar kita dengan maraknya usaha perbengkelan yang semakin
ada dimana-mana.
Semua ini terjadi karena semakin meningkatnya populasi kendaraan roda dua khusunya di Indonesia
yang angkanya sudah mencapai jutaan. Angka jutaan dari populasi kendaraan sepeda motor ini, paling tidak
membutuhkan bengkel untuk servis agar motor tetap prima, dan untuk pem=ngambilan data bengkel
diambil dari data bengkel yang ada di kota Kediri, Jawa Timur.
Dalam kasus sepert ini diperlukan sebuah metode penelitian meliputi desain Sistem Proses desain
sistem untuk sistem informasi pencarian bengkel terdekat menggunakan Google Maps mengunakan DFD,
selanjutnya penulisan kode program pada tahap ini desain diterjemahkan ke dalam program perangkat
lunak, selanjutnya pengujian program setelah pengkodean, dilanjutkan dengan pengujian terhadap sistem
pencarian bengkel terdekat yang telah dibuat. Terakhir penerapan dan Pemeliharaan Program pada tahap
ini adalah penerapan program di mana program akan di terapkan di web dan pemeliharaan program agar
program selalu terkendali jarang terjadi eror
Kesimpulan yang dapat diambil yaitu adalah dalam perkembangan zaman sekarang diperlukan sebuah
teknologi yang dapat mempermudah orang dalam mencari bengekel terdekat menggunakan aplikasi oleh
karena itu saya merekomendasikan pembuatan sistem informasi pencarian bengkel terdekat menggunakan
google maps.

Kata Kunci — sistem, informasi, pencarian, bengkel, kota kediri, google maps
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I.
LATAR BELAKANG
. Laju pertumbuhan sepeda motor yang terus
bertambah tiap tahunnya pasti butuh tukang
servis untuk memperbaiki motor selain di
bengkel resmi motor. Dimanapun bengkel ini
dibuka pasti ada pelanggan setianya bahkan
dikampung sekalipun. Harus di akui bisnis
bengkel saat ini sangat menggiurkan dan sangat
menjanjikan. Hal ini bisa dilihat sekitar kita
dengan maraknya usaha perbengkelan yang
semakin ada dimana-mana.
Semua ini terjadi karena semakin
meningkatnya populasi kendaraan roda dua
khusunya di Indonesia yang angkanya sudah
mencapai jutaan. Angka jutaan dari populasi
kendaraan sepeda motor ini, paling tidak
membutuhkan bengkel untuk servis agar motor
tetap prima. Akan tetapi, masih banyak orang
yang lupa untuk servis motor sehingga waktu
dalam perjalanan motor mengalami kendala yang
kecil sampai kendala besar sampai motor benar –
benar tidak bisa di hidupkan kembali sehingga
kita harus mendorong motor sampai ketemu
bengkel. Akan tetapi terkadang banyak
pengendara motor yang mengalami kendala tidak
tahu bengkel terdekat dari tempat pengendara
motor mengalami kendala kerusakan motor
sehingga pengendara harus mendorong motor
sambil bertanya – tanya kepada orang. Padahal
banyak teknologi yang bisa kita implementasikan
dengan sebuah sistem untuk membuat suatu
pencarian tempat terdekat yaitu Google maps.

permasalahan tersebut maka penulis ingin
membuat sebuah sistem informasi untuk
pegendara motor yang mengalami kendala
kerusakan pada motor waktu dalam
perjalanan untuk mencari bengkel motor
terdekat dari tempat pengendara motor
mengalami kendala kerusakan motor
menggunakan Google Maps dan pengendara
motor tidak perlu bertanya – tanya kepada
orang sehingga pengendara bisa langsung ke
bengkel terdekat dan bisa berkomunikasi
langsung dengan orang bengkel apabila
bengkel sepi dan kerusakan motor ringan
tukang servis akan mendatangi ke tempat
pengendara motor mengalami kerusakan
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sehingga pengendara motor tidak perlu
mendorong motor ke bengkel terdekat.
II.
5.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
.
Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dari pencarian bengkel
motor terdekat di Kota Kediri menggunakan
Google Maps untuk jarak dan arsitertur sistem
terdiri atas :
Gambar 5.1 Arsitektur Sistem
Arstektur Sistem, dapat di program internet
dengan webserver menggunakan server database
dari Google Maps, dan terhubung dengan internet
menggunakan
file
php. Client
admin
menggunakan sistem operasi windows 7,8,10,
browser google crome, mozila firefox. Untuk
client user menggunakan sistem operasi windows
7,8,10, browser google crome, mozila firefox.
Sedangkan untuk pengguna Handphone
menggunakan web browser yang ada pada hp dan
untuk os yang dipakai bisa menggunakan sistem
operasi android maupun ios, karena dalam proses
koneksi antara browser yang ada pada hp itu
menggunakan kode js atau javacript yang
digunkan browser hp terhubung ke server.
5.2
Basisdata (database)

5.2.1.

Relasi database

Gambar 5. 2 Relasi Database
Pada gambar 5.2 relasi database di atas
terdapat 3 tabel yaitu tabel user yang berisi
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atribut id_user,nama,alamat, kota dan
no_hp lalu ada tabel tbl_lokasi yang berisi
atribut id_lokasi,id_user,id_bengkel, lat
dan lng dan ada juga tabel bengkel yang
memiliki atribut id_bengkel, nama, alamat
dan kota. Dimana tabel user memiliki
relasi dengan tabel tbl_lokasi, dan tabel
bengkel memiliki tbl_lokasi.
5.2.2. Struktur Tabel
1. Struktur Tabel User
Struktur tabel user ini terdiri dari id_user,
nama user, alamat user, kota user dan no_hp.
Dimana id_user merupakan primary key dari
tabel user

3. Struktur Tabel Bengkel

Gambar 5.5 Struktur Tabel Bengkel
Pada Gambar 5.5 Struktur tabel bengkel ini
terdiri dari id_bengkel, nama, alamat dan kota.
Dimana id_bengkel merupakan primary key dari
tabel bengkel
5.2.
Tampilan Pengguna Input dan Output
5.3.1. Tampilan Input
a. Halaman Input Login

Gambar 5.3 Struktur Tabel User
2. Struktur Tabel Tbl_lokasi
Struktur tabel tbl_lokasi ini terdiri dari
id_lokasi, id_user, id_bengkel, lat dan lng.
Dimana id_lokasi merupakan primary key dari
tabel tbl_lokasi sedangkan id_user dan
id_bengkel merupakan Foreign Key (FK) dari
tabel user dan tabel bengkel

Gambar 5.6 Halaman Input Login
Pada Gambar 5.6 Halaman Input Login,
Menjelaskan bahwa halaman input
login digunakan untuk pengguna level
user/admin untuk masuk ke sistem
utama
website
dengan
cara
memasukkan data username dan
password lalu klik login untuk masuk
ke sistem.
b. Halaman Input Registrasi

Gambar 5.7 Halaman Input Registrasi
Gambar 5.4 Struktur Tabel Tbl_lokasi
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Pada Gambar 5.7 Halaman Input
Registrasi, Menjelaskan bahwa halaman
input update profil digunakan untuk
mengubah data user tertentu berdasarkan id
saat login ke sistem.

f.

Halaman Input Edit Data Bengkel

c. Halaman Input Data Pengguna

Gambar 5.8 Input Data Pengguna
d. Halaman Input Edit Data Pengguna

Gambar 5.9 Halaman Input Edit Data
Pengguna
Pada Gambar 5.9 Halaman Input Edit Data
Pengguna, Menjelaskan bahwa halaman input
edit data pengguna digunakan untuk mengubah
data pengguna tertentu berdasarkan id saat login
ke sistem.
e. Halaman Input Data Bengkel

Gambar 5.10 Halaman Input Data Bengkel
Pada Gambar 5.9 Halaman Input Data Bengkel,
Menjelaskan bahwa halaman input data bengkel
digunakan untuk menmbahkan data bengkel
terbaru yang belum disimpan pada basis data
maupun bengkel yang baru berdiri, di dalam
halaman input data bengkel terdapat isian seperti
nama lokasi atau nama bengkel, alamat lokasi
atau alamat bengkel, serta memasukkan data
latitude dan longtitude.
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Gambar 5.11 Halaman Input Edit Data Bengkel
Pada Gambar 5.11 Halaman Input Edit
Data Bengkel, Menjelaskan bahwa halaman input
edit data bengkel digunakan untuk mengubah
data bengkel yang ad di basis data sistem dan
mengubah data tertentu berdasarkan id saat login
ke sistem, dan untuk isian data yang dapat diubah
yaitu meliputi data nama bengkel atau nama
lokasi, alamat bengkel atau lokasi, dan data
latitude dan longtitude dari bengkel atau tempat
lokasinya.
5.3.2.

Tampilan Output
a. Tampilan Ouput Profil User

Gambar 5.12 Halaman Output Profil User
Pada Gambar 5.12 Halaman Output Profil
User, Menjelaskan bahwa halaman output
profil user digunakan untuk menampilkan
data profil yang sudah disimpan saat proses
pendaftaran.
b. Halaman Output Pemilihan Posisi Awal

Gambar 5.13 Output Pemilihan Posisi Awal
Pada Gambar 5.13 Halaman Output pemilihan
posisi awal, Menjelaskan bahwa halaman
output tersebut digunakan untuk memilih
Simki.unpkediri.ac.id
||5||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
posis awal dimana posisi sekarang berada
yang digunakan sebagai titak awal untuk
proses perhitungan jarak tempuh dan waktu
tempuh menggunakan google maps, pada
pemilihan tersebut ditampilkan wilayah yang
ada di sekitar kota kediri. Dan untuk
penggunaanya yaitu dengan cara memilih titik
awal dalam map dan klik tombol hitung.
c. Halaman Output Hasil Hitung JARAK

Gambar 5.14 Halaman Output Hasil Hitung
Jarak
Pada Gambar 5.14 Halaman Output Hasil Hitung
Jarak, Menjelaskan bahwa halaman output
tersebut digunakan untuk menampilkan hasil
perhitungan jarak dari titik awal ke semua
bengkel di kota kediri. Dan untuk penggunaanya
yaitu dengancar memilih titik awal dalam map
dan klik tombol hitung untuk menampilkan hasil
perhitungan jarak dan waktu tempuh ke semua
bengkel berdasarkan titik awal yang dipilih.
d. Halaman Output Hasil Hitung Jarak
Setelah diurutkan

Pada Gambar 5.15 Halaman Output
Hasil Hitung Jarak, Menjelaskan bahwa
halaman output tersebut digunakan untuk
menampilkan hasil perhitungan jarak dari
titik awal ke semua bengkel di kota kediri.
Dan untuk penggunaanya yaitu dengancar
memilih titik awal dalam map dan klik
tombol hitung untuk menampilkan hasil
perhitungan jarak dan waktu tempuh ke
semua bengkel berdasarkan titik awal yang
dipilih.
III.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil yang telah diperoleh
selama perencanaan, pembuatan dan pengujian,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Sistem informasi Pencarian Bengkel
Terdekat
di
Kota
Kediri
dibuat
menggunakan sistem online.
2. Sistem memberikan informasi jarak terdekat
lokasi bengkel terdekat.
3. Berdasarkan pengujian aplikasi yang
dilakukan, sudah berjalan secara fungsional
dan memberikan informasi jarak dan waktu
tempuh bengkel terdekat.

IV.
SARAN
Sesuai dengan kesimpulan yang
diuraikan, maka disarankan kepada peneliti
selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini
dengan :
1. Pengembangan sistem yang dapat
memudahkan user untuk menambahkan
tempat bengkel tanpa perlu memilih
lokasi awal dan hanya memasukkan
alamat yang dituju.
2. Pengembangan
sistem
informasi
geografi bengkel yang mencakup
wilayah yang lebih luas tidak hanya
wilayah Kota Kediri.
3. Dapat dikembangkan menjadi sistem
berbasis mobile.
DAFTAR PUSTAKA

Gambar 5.15 Halaman Output Hasil
Hitung Jarak Setelah Diurutkan
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