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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam hidup ini, kita sering melakukan perjalanan dari satu tempat ke 

tempat yang lain. Tentu saja perjalanan yang kita lakukan tidak tanpa 

pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan yang dilakukan tentu berdasarkan 

beberapa faktor seperti jarak dan lokasi yang dituju. 

Bandung merupakan salah satu kota yang selalu memberikan tempat-

tempat yang menarik untuk dikunjungi baik bagi masyarakat bandung maupun 

bagi wisatawan luar bandung. Tempat main dibandung sangat bermacam-macam 

seperti tempat wisata salah satunya wisata bersejarahnya, tempat kuliner, tempat 

bermain & nongkrong, taman, dan masih banyak yang lainnya. Banyaknya 

wisatawan yang berkunjung ke tempat main tersebut tidak diimbangi dengan 

informasi yang diberikan tentang lokasi dan fasilitas yang dicari. Sering kali 

wisatawan merasa kesulitan untuk menemukan lokasi tempat main tersebut dan 

banyak juga wisatawan yang tidak mengetahui daerah tempat main tersebut dan 

juga rute terdekat yang dapat ditempuh ke tempat main tersebut. Biasanya dalam 

mencari rute dan memilih tempat main wisatawan masih menggunakan google 

search untuk mengetahui alamatnya dan menggunakan google maps untuk 

mengetahui rute nya. Selain itu wisatawan juga tidak mengetahui tentang rute 

terdekat menuju lokasi tempat main yang di tuju.  

Untuk mendapatkan rute terdekat dibutuhkan metode penghitungan jarak. 

Metode rute terdekat terbagi menjadi 2 yaitu metode konvensional dan metode 

heuristik. Algoritma djikstra merupakan salah satu algoritma metode 

konvensional yaitu membandingkan jarak masing-masing node dan kemudian 

mencari jarak terpendek. 

Sudah banyak nya sistem operasi pada handphone yang sekarang sudah 

berkembang salah satu nya adalah android. Android merupakan platform 

perangkat lunak untuk mobile device yang didukung oleh google. Android 

didistribusikan secara terbuka (open source). Hal ini memungkinkan bagi 
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pengembang untuk mengatur, memodifikasi dan membuat aplikasi sendiri. Bahasa 

pemrograman yang digunakan pada platform android adalah bahasa pemrograman 

java. 

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, muncul ketertarikan untuk 

membuat aplikasi dengan judul ”Location Based Service Pencarian Tempat Main 

di Kota Bandung Berbasis Android”. Aplikasi yang akan dibangun berbasis 

Android ini diberi nama “TEMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penulisan deskripsi dari latar belakang, maka permasalahan 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membangun aplikasi yang dapat menampilkan daftar-

daftar nama tempat main di kota bandung. 

2. Bagaimana memberikan solusi lokasi tempat main dengan rute terpendek 

dengan metode perhitungan jarak algoritma djikstra. 

3. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi tersebut di perangkat berbasis 

android. 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dalam pembangunan 

aplikasi ini antara lain : 

1. Untuk mendapatkan rancangan pembangunan aplikasi yang dapat 

menampilkan daftar-daftar nama tempat main di kota bandung 

2. Untuk Mendapatkan solusi lokasi tempat main dengan rute terpendek 

dengan metode perhitungan jarak algoritma djikstra. 

3. Mengimplementasikan aplikasi tersebut di perangkat berbasis android. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam pembangunan aplikasi ini 

antara lain : 

1. Aplikasi ini hanya menampilkan tempat main yang terkenal di kota 

Bandung 

2. Aplikasi ini hanya menampilkan tempat main yang berada di pusat kota 

bandung. 

3. Rute yang digunakan pada aplikasi ini adalah jalan-jalan utama/besar di 

kota bandung. 

4. Aplikasi ini tidak melihat waktu tempuh, lampu merah, kemacetan dan 

jalan satu arah, hanya menghitung jarak terpendek dari node pada graph. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengarah pada hasil penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan 

mengolah berbagai data dan informasi yang telah diperoleh. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualiatatif . Data 

kualitatif pada umumnya dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yaitu 

metode pengumpulan data dan penyusunan data dengan mempelajari buku, tugas 

akhir, situs internet, ebook, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

sehingga mendapatkan solusi dari semua masalah yang muncul. 

Dalam pembangunan perangkat lunak ini menggunakan waterfall model 

sebagai tahapan pengembangan perangkat lunaknya. Proses yang terjadi 

didalamnya adalah : 

 Requirement analysis and defnition 

Tahap requirement analysis and definition yang dilakukan dalam 

pembangunan perangkat lunak ini adalah dengan melakukan pengumpulan 

data dengan cara studi literatur. Dari hasil tersebut didapatkan masalah 

yang kemudian dicarikan solusinya dengan melakukan pendekatan secara 

objek. 
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 System and software design 

Tahap system and software design yang dilakukan dalam pembangunan 

perangkat lunak ini adalah dengan membuat perancangan data, 

perancangan arsitektural menu, perancangan antarmuka, dan perancangan 

metode. 

 Implementation and unit testing 

Tahap implementation and unit testing yang dilakukan dalam 

pembangunan perangkat lunak ini adalah dengan sistem android dimana 

untuk diimplementasikan dengan bahasa pemrograman java. 

 Integration and system testing 

Tahap integration and system testing yang dilakukan dalam pembangunan 

perangkat lunak ini adalah dengan melakukan integrasi pada database 

sqlite dan menjalankan aplikasi pada smartphone Android langsung. 

 Operation and maintenance 

Tahap operation and maintenance yang dilakukan dalam pembangunan 

perangkat lunak ini adalah dengan melakukan pemantauan secara berkala 

mengenai penggunaan perangkat lunak sehingga kedepannya jika ada 

perubahan dapat dilakukan update untuk optimalisasi pengoperasian. 

 

 

Gambar 1.1 Metode Waterfall  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

penelitian yang dilakukan. Laporan tugas akhir ini ditulis dalam enam bab yaitu 

sebagai berikut : 

Bab satu pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan batasan masalah dan metodologi penelitian.  

Bab dua landasan teori, membahas mengenai teori yang digunakan sebagai 

referensi dan acuan dalam melakukan penelitian. 

Bab tiga analisis, membahas mengenai identifikasi masalah, analisis sistem, 

analisis algoritma djikstra, contoh perhitungan algoritma djikstra dan hasil 

analisis. 

Bab empat perancangan, membahas mengenai perancangan sistem, perancangan 

menu, perancangan database dan dasar fungsional aplikasi. 

Bab lima Implementasi, membahas mengenai proses implementasi sistem, 

implementasi antarmuka dan pengujian sistem. 

Bab enam Penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran. 


