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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan yang dilakukan dengan 

sistem sewa atau bayar, seperti angkutan kota (bus, mini bus, dsb), kereta api, 

angkutan air dan angkutan udara (Warpani,1990). Sedangkan angkutan kota 

merupakan transportasi yang banyak diminati masyarakat karena tarifnya 

yang ekonomis dibanding transportasi lainnya (Beni Chandra & Fitri 2014). 

Keberadaan angkot sebagai kendaraan umum pilihan utama terjadi hampir 

diseluruh kota besar di Indonesia, termasuk kota Malang yang terkenal 

dengan kota tujuan wisata. 

Angkutan kota Malang sangat banyak dan bermacam-macam rute 

trayek yang dilaluinya. Hal ini mempersulit warga kota Malang dan 

wisatawan yang akan berpergian dengan menggunakan sarana angkutan kota. 

Salah satu solusi yang paling bagus adalah solusi dari perspektif teknologi 

dan informasi dengan alasan kemajuan teknologi smartphone yang hampir 

semua orang memiliki (kompas,2014). 

Untuk mempermudah memvisualkan dan menentukan lokasi rute 

angkutan kota yang harus mereka naiki maka diperlukan sebuah aplikasi 

sistem informasi geografis berbasis android dan menggunakan peta digital. 

Perlu pengkajian terlebih dahulu bagaimana bentuk teknologi untuk 

mengembangkan aplikasi yang selanjutnya disebut  aplikasi “near angkot” 

berbasis android sebagai sarana pencarian angkot terdekat di kota Malang. 

Lebih lanjut agar aplikasi “near angkot” berbasis android sebagai sarana 

pencarian angkot terdekat di kota Malang dapat diintegrasikan dengan 

aplikasi lain, peneliti menelaah hasil penelitian yang sudah ada. Dalam hal 

ini, yang dipakai acuan adalah Rancang Bangun  Sistem Informasi Geografis 

Rute Angkutan Kota Di Palembang oleh Beni Chandra & Fitri 2014. Sebagai 

penyempurnaan aplikasi di atas, GPS dan adanya penyelesaian tentang 

perpotongan jalur dalam versi mobile ditambahkan pada aplikasi ini.  
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Aplikasi ini dibuat menggunakan teknologi Google Maps yang 

dintegrasikan dengan menggunakan cordova / phonegap. Teknologi  Google 

Maps  sendiri digunakan karena dapat memberikan layanan peta digital dan 

satelit secara gratis dan bebas diakses oleh publik (Syaiful Amri, M .2011). 

Sementara untuk dapat menyimpan data koordinat latitude dan longitude 

jalan diperlukan database MySql. Untuk menampilkan berbagai data dari 

database kedalam aplikasi dalam bentuk rute pada Google Maps 

menggunakan  symfony framework dengan basis tampilan menggunakan 

twitter bootstrap. 

Dengan dilatarbelakangi uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

merancang sebuah aplikasi “near angkot” berbasis android sebagai sarana 

pencarian angkot terdekat di kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi dari Google Maps API untuk menampilkan rute 

angkot di kota Malang? 

b. Bagaimana menyimpan informasi koordinat GPS yang telah diterima ke 

dalam sebuah database kemudian mempresentasikannya ke dalam sebuah 

peta Google Maps secara real-time? 

c. Apakah aplikasi “near angkot” dapat memberikan informasi yang detail 

untuk memenuhi permintaan dari pengguna ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikerjakan dalam tugas akhir ini lebih terarah dan 

mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu membangun aplikasi “near 

angkot”, maka batasan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

a. Aplikasi “near angkot” hanya menampilkan rute angkot di kota Malang 

saja. 
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b. Informasi detail yang diberikan kepada user meliputi rute angkot yang 

terdekat dari tempat pengguna berada beserta nama angkot, jalan-jalan 

yang dilalui angkot, dan tempat oper angkot. 

c. Penentuan wilayah cakupan aplikasi berdasarkan tugu batas kota Malang. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan tugas akhir ini yaitu membangun aplikasi “near angkot” berbasis 

android sebagai sarana pencarian angkot terdekat di kota Malang yang 

bertujuan untuk memberikan informasi tentang rute angkot yang terdekat dari 

tempat pengguna berada beserta nama angkot, jalan-jalan yang dilalui angkot, 

dan tempat oper angkot. 

1.5 Metodologi 

Dalam pengerjaan penilitian ini akan digunakan pendekatan analisis 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1.5.1 Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan 

dibangun, serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari 

berbagai macam literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. 

1.5.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi: 

- Membuat flowchart. 

- Pembuatan Entity Relational Diagram (ERD) untuk menggambarkan 

hubungan antara entitas. 

- Perancangan Unified Modeling Language (UML) 

Rancangan sistem program aplikasi ini dimodelkan ke dalam 4 bentuk 

model UML, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram 

dan Sequence Diagram. 
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1.5.3 Implementasi Sistem 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah mengimplementasikan 

semua desain yang sudah ditentukan dengan bahasa pemrograman yang sudah 

dipilih.  

1.5.4 Pengujian Sistem 

- Melakukan pengujian dengan menampilkan rute angkot pada peta. 

- Melakukan pengujian terhadap pendeteksian lokasi GPS pengguna berada. 

1.5.5 Pengujian dan Analisa Hasil Program 

Hasil implementasi program yang telah dikembangkan akan di uji 

cobakan pada data yang telah dimasukkan sebelumnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisis kebutuhan dalam membangun aplikasi, 

analisis sistem yang sedang berjalan pada aplikasi sesuai dengan 

metode pembangunan perangkat lunak yang digunakan. Selain itu 

terdapat juga perancangan antar muka untuk aplikasi yang akan 

dibangun sesuai dengan hasil analisis yang telah dibuat.  
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dari aplikasi yang dibuat secara 

keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang 

dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapakan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program aplikasi 

selanjutnya. 


