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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi, dan sistematika 

laporan. 

1.1 Latar Belakang 

Telepon seluler (ponsel) dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang 

bersifat portable dengan ukuran kecil (segengaman tangan) tanpa kabel dan 

memiliki fitur tambahan semacam sms, mms, video Call, dll. Awalnya telepon 

hanya berfungsi untuk sekedar berbicara dan mengirim pesan singkat, namun kini 

fungsinya telah jauh melebihi apa yang pernah dipikirkan orang sebelumnya. Saat 

ini manusia terus menerus berinovasi untuk membuat alat komunikasi secanggih 

dan seefisien mungkin demi mendapatkan informasi. Dan saat ini muncullah 

“Smartphone” yang perkembangannya sangat pesat dan mendapat sambutan 

meriah dari masyarakat. Memiliki smartphone, sudah menjadi kebutuhan 

konsumen walaupun itu semua dipengaruhi oleh gaya hidup. Bagi mereka yang 

tidak memiliki uang lebih untuk memiliki telepon seluler Handphone, berbagai 

upaya akan dilakukan termasuk melakukan perbuatan tercela seperti mencuri.  

Smartphone memiliki banyak aplikasi yang  dapat digunakan untuk 

membantu kegiatan user. Dengan  ukuruan yang kecil dapat dibawa kemana-mana 

menjadi salah satu kebutuhan primer manusia masa kini, dilengkapi dengan 

sistem operasi layaknya sebuah komputer. Pengguna Smartphone bisa saja 

menyimpan data apa saja walaupun itu hal yang pribadi sekalipun. Kehilangan 

smartphone dapat membuat pengguna frustasi, karena pengguna harus bersiap 

kehilangan data penting, yang terkadang data yang tersimpan diemail atau 

dokumen lainnya.  

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji coba dalam menemukan 

lokasi keberadaan Lost Detection Smartphone Android. Aplikasi tersebut dapat 

menentukan keberadaan lokasi sesuai timing yang sudah ditentukan dengan 

mengaktifkan paket data dan GPS selalu berjalan disetiap pergeseran lokasi, 

sehingga daya baterai pada Smartphone berkurang secara cepat. Pada saran 
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pembuatan aplikasi tersebut dijelaskan bahwa pada aplikasi tersebut belum 

mempunyai keakuratan dalam menentukan reposisi device. 

Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menemukan lost detection 

Smartphone Android dengan menggunakan Algoritma k-nearest neighbor (k-NN), 

sehingga kita bisa melacak keberadaan Smartphone tersebut dengan data yang 

lebih valid sesuai derajat yang diinginakan menggunakan  metode Location Based 

Sarvice (LBS) dengan sistem Global Position System (GPS). Aplikasi ini dapat 

memberikan informasi tempat Lost Detection Smartphone sesuai kategori dan 

radius tertentu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dengan memanfaatkan 

Application Programing Interface (API) Google Map dan teknologi GPS pada 

Smartphone Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebaga berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan Location Base Service dan K-

NEARESTN NEIGHBOR (KNN) dalam menentukan lokasi dengan 

menerapkan sistem SDLC. 

2. Bagaimana mendeteksi keberadaan lokasi apakah termasuk outlier atau 

tidak.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukan beberapa batasan 

masalah untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun 

batasan masalah yang diangakat sebagai parameter yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibangun dan di terapkan pada platform Android versi 2.3 keatas. 

2. Aplikasi dapat berjalan ketika SIM card telah diganti. 

3. Aplikasi dapat berjalan ketika smartphone sedang diaktifkan. 

4. Aplikasi dapat berjalan pada koneksi paket data. 

5. Pengiriman informasi dilakukan dengan menggunakan via e-mail yang 

dihubungkan lewat koneksi internet. 

6. Aplikasi ini hanya berjalan pada smartphone yang memiliki slot card satu 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi metode  Location Based Services (LBS) dan K-NEARESTN 

NEIGHBOR (KNN) dalam menentukan lokasi dengan menerapkan sistem 

SDLC. 

2. Mendeteksi keberadaan lokasi apakah termasuk outlier atau tidak.  

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada studi pustaka dan pengumpulan data, dilakukan aktifitas untuk 

penggalian data, informasi dan literature yang berkaitan dengan Mobile 

Aplication dan bagaimana menerapkan suatu hasil analisis tersebut 

kedalam suatu program. Adapun sumber data atau literatur di ambil dari 

teori-teori dari buku literatur dan internet yang didalamnya berupa arikel, 

e-book, jurnal yang terkait dengan mobile aplication pada smartphone 

Android. 

 

1.5.2 Perancangan Sistem   

 Analisis dan perancangan sistem  lost detection  smartphone 

menggabungkan metode layanan basis lokasi dan k-nearestn neighbor. 

Dilakukan dengan membangun kebutuhan sistem yang digambarkan pada 

Use case diagram dan Activity Diagram. Use case diagram dibangun 

untuk dapat mengetahui atau menggambarkan requirement atau fungsi 

yang dikerjakan oleh sistem. Sedangkan activity diagram digunakan untuk 

menganalisis jalannya case yang dapat diakses oleh actor. 
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1.5.3 Implementasi System K-NN  

Implementasi terhadap rancangan sistem dilakukan untuk merealisasikan 

apa yang terdapat pada tahapan sebelumnya menjadi sebuah aplikasi 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada tahap pengembangan sistem 

aplikasi ini memerlukan eclipse, SDK Android dan Javamail. Proses 

instalasi SDK Android pada eclipse digunakan sebagai emulator Android, 

sedangkan metode K-NN untuk melakukan klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek 

tersebut.   

 

1.5.4 Pengujian 

Sistem aplikasi ini akan diuji cobakan untuk sistem pencarian lost 

detection smartphone android  menggunakan layanan berbasis lokasi. 

Apabila terjadi pergantian SIM card dan perpindahan lokasi yang 

sebelumnya sudah disite, maka sistem akan melakukan validasi dan akan 

memberitahukan keberadaan smartphone dengan mengirimkan lokasi pada 

email yang sudah diinputkan. Proses uji coba akan dilakukan dari segi 

fungsionalitas dan tampilan aplikasi ketika dijalankan. Dari segi 

fungsional uji coba ini dilakukan untuk melihat apakah algoritma KNN 

dan fungsi-fungsi dasar dari aplikasi ini berjalan sebagaimana mestinya 

atau tidak.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematika yang akan terbagi 

menjadi beberapa bab, dimana isi dari masing-masing bab tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini, berisi tentang deskripsi atau gambaran umum dari 

pembuatan tugas akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian metodologi dan sistematika penulisan. 
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2) Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini, dituliskan semua landasan teori dari topik tugas akhir. 

Berisikan tentang rujukan teori-teori pendukung serta prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai pedoman yang akan menunjang pembuatan tugas akhir dengan 

berbagai literatur dari teori-teori yang ada seperti buku Introduction Data Mining 

sebagai acuan untuk materi metode K-NN, artikel, paper dan jurnal pedoman 

tambahn untuk landasan teori yang terkait dengan aplikasi tersebut.   

3) Bab III : Analisa Dan Perancangan  

Pada bab ini, membahasa tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi prosedur, analisa kebutuhan fungsional dan use case. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, squence diagram, class 

diagram, dan desain antar muka. 

4) Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini berisikan implementasi dari rancangan dan desain yang sudah 

dibuat sebelumnya, penerapan dan pembuatan aplikasi. Uji coba dilakukan dalam 

dua bagian, yaitu uji coba fungsionalitas use case dan uji coba non fungsionalitas. 

Hasil pengujian dan analisis dari hasil pengujian dilakukan untuk mengetahui 

proses keberhasilan program tersebut.  

5) Bab V : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalah  yang dikaji. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


