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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi tidak hanya berkisar pada perkembangan teknologi

komputer, teknologi komunikasi pun mengalami perkembangan pesat. Sejak

ditemukannya telepon oleh Graham Bell sekitar tahun  1850, teknologi komunikasi

telah berkembang menjadi televisi, email, sms, dan video call serta berbagai aplikasi

lainnya yang menarik dan memiliki fungsi tersendiri. Adapula perkembangan sistem

operasi dan tambahan berbagai fitur di dalam perangkat telepon genggam menjadikan

berbagai macam aplikasi terdapat pada telepon genggam.

Saat ini sedang populer dengan sistem Andorid yang merupakan sebuah sistem

operasi yang berbasis linux atau open source. SDK Android merupakan salah satu

teknologi yang telah banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi pada telepon

genggam, baik berupa games, note, database dan aplikasi lainnya yang sangat

membantu pengguna telepon genggam terutama pengguna yang mobile. Android juga

merupakan platform yang sangat lengkap baik sistem operasinya, aplikasi dan tool

pengembangan, market aplikasi android serta dukungan yang sangat tinggi dari

komunitas Open Source di dunia, sehingga android terus berkembang pesat baik dari

segi teknologi maupun dari segi jumlah device yang ada di dunia.

Bahasa pemrograman Java telah banyak menghasilkan berbagai aplikasi, dari

mulai yang sederhana sampai dengan aplikasi yang sangat rumit dalam

pengembangannya namun memiliki manfaat yang luar biasa bagi banyak pengguna.

Aplikasi yang dihasilkan bahasa pemrograman Java juga digunakan pada telepon

genggam. Banyak aplikasi yang terdapat pada telepon genggam yang digunakan

untuk kepentingan hiburan. Adapun juga untuk kemudahan dalam mencari informasi

transportasi yang dapat menggunakan aplikasi peta terlebih bagi turis yang

berkunjung dan berlibur di suatu tempat yang baru. Melihat hal tersebut, maka perlu

dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu serta memudahkan dalam mencari

informasi transportasi yaitu berupa aplikasi pemetaan dengan mengambil tema

aplikasi sistem informasi jalur angkutan kota di Bandung. Dengan aplikasi ini,

pengguna dapat mencari informasi angkutan kota dan jalurnya, terutama bagi turis

yang sedang berkunjung di Bandung bahkan warga Bandung sendiri yang belum atau

jarang menggunakan angkutan kota sebagai alat transportasi.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul tugas akhir

“Aplikasi Sistem Informasi Jalur Angkutan Kota di Bandung Berbasis

Android“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul dalam pengerjaan

tugas akhir ini antara lain adalah:

1. Bagaimana membangun suatu aplikasi yang memberikan informasi angkutan

kota di Bandung menggunakan telepon genggam (hand phone) yang

terhubung dengan internet dan  perangkat GPS dengan berbasis sistem operasi

android.

2. Bagaimana merancang suatu aplikasi pemetaan yang mudah digunakan dan

dimengerti oleh semua kalangan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun permasalahan yang perlu dibatasi dalam penyusunan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat dijalankan pada telepon genggam berbasis sistem operasi

android versi 2.2 ( Froyo ) ke atas dan pada PC dengan sistem operasi Linux

maupun Windows di Android Virtual Device (ADV) sebagai emulatornya.

2. Aplikasi SI jalur angkutan Kota di Bandung menyediakan layanan peta

Bandung yang harus terkoneksi dengan internet.

3. Sistem akan menampilkan titik-titik terminal dan jalur angkutan kota di

Bandung pada peta kota Bandung.

4. Aplikasi SI jalur angkutan kota di Bandung ini dibangun menggunakan bahasa

Java dengan menggunakan perangkat lunak SDK Java, SDK Android, SDK

Eclipse Galileo, Android Eclipse Plugin (ADT)

5. Aplikasi SI jalur angkutan kota di Bandung akan dijadikan sebuah file

instalasi dengan format APK untuk dapat dijalankan pada telepon genggam.

6. Aplikasi SI jalur angkutan kota di Bandung ditanamkan GPS ( Global

Positioning System ) yang dapat digunakan apabila telepon genggam
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mendukung fasilitas GPS dan posisi pengguna akan terus diperbaharui secara

real time tergantung pada kecepatan koneksi internet.

1.4 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan dari Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Merancang suatu aplikasi yang berfungsi sebagai pemandu jalan bagi

pengguna angkutan kota di Bandung dengan menggunakan telepon genggam

yang terhubung dengan internet dan perangkat GPS dengan berbasis system

operasi android.

2. Merancang sebuah aplikasi dengan tampilan yang sederhana dan mudah

dimengerti fitur-fiturnya oleh pengguna.

1.5 Hasil dari Perancangan

Adapun hasil yang diinginkan dari perancangan aplikasi tugas akhir ini adalah

sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi terminal angkutan kota di Bandung dan nama

angkutan kota apa saja yang ada di terminal tersebut.

2. Dapat memberikan informasi jalur setiap angkutan kota yang ada dan nama

jalan yang dilewati dari titik awal terminal sampai titik akhir terminal di

dalam sebuah peta.

3. Dapat memberikan informasi posisi pengguna berada.

1.6 Metodologi

Untuk membangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis jalur angkutan kota

di Bandung diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan observasi dalam penelitian langsung ke objek yang

diteliti.

2. Wawancara
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Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan

dengan penelitiaan sebagai bahan kaji.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan

data kajian

4. Riset Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan

dengan sistem informasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini akan diuraikan menjadi

enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, metodologi penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang teori-teori permasalahan

yang dihadapi, serta metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan.

BAB III ANALISIS SISTEM, membahas tentang analisis terhadap

kebutuhan perangkat lunak, meliputi analisis fungsi utama perangkat lunak.

BAB IV PERANCANGAN SISTEM, merupakan bab menjelaskan

perancangan perangkat lunak yang dimodelkan dengan diagram Unified Modeling

Language (UML).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, menjelaskan tentang

rencana, lingkup dan batasan implementasi serta pengujian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, menguraikan tentang kesimpulan

keseluruhan dari  program yang telah dibuat dan saran-saran yang diperoleh dari hasil

laporan.


