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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. 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern seperti ini kebutuhan aplikasi mobile semakin meningkat. Dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan aplikasi ini diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan yang 

ada pada masyarakat. Dengan adanya LBA (Location Based Advertising) tempat makan 

vegetarian akan menyediakan informasi mengenai lokasi dan informasi tentang tempat makan 

vegetarian. Apabila kita berada dekat dengan lokasi tempat makan vegetarian itu maka kita akan 

langsung mendapatkan informasi mengenai tempat makan tersebut. Jadi dengan begitu dapat 

membantu masyarakat mengetahui informasi - informasi tempat  makan vegetarian itu. 

Pertumbuhan fenomenal untuk iklan mobile terjadi pada awal 2011 terus memicu 

pertumbuhan bisnis melalui perangkat seluler, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pasar kedua 

terbesar di dunia untuk mobile advertising. Pertumbuhan iklan mobile ini  terkait dengan 

penurunan harga data dari operator, promosi besar-besaran yang dilakukan oleh perangkat 

seluler, harga telepon seluler yang relatif murah (terjangkau oleh masyarakat umum), serta 

konten mobile yang semakin beragam. Fitur dari  iklan mobile dilihat sebagai kelebihan/kekuatan 

bagi pihak pemasaran dalam hal proses menyebar luaskan pesan, selain  sebagai upaya untuk 

membangun brand, juga meningkatkan omset penjualan.  

LBA sendiri merupakan sebuah aplikasi yang mana, pesan singkat akan di-broadcast kepada 

semua pelanggan selular pada area tertentu yang telah menjadi target promo. Hal ini dapat terjadi 

karena dalam prosesnya, semua pelanggan akan melakukan update lokasi disemua lokasi yang 

terjadi kontak antara gadget dari customer dengan jaringan dari operator selular. Kontak tersebut 
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akan menghasilkan data dalam signaling (pensinyalan) yang dalam telekomunikasi disebut 

sebagai Location Update, dari data pensinyalan tersebut seorang customer akan diketahui lokasi 

dimana saat itu berada, data inilah yang dimanfaat kan oleh operator telekomunikasi untuk 

melakukan broadcast informasi melalui semua media baik SMS, MMS atau gambar sesuai 

dengan pesanan yang ada baik dari toko (outlet) atau penjual lain nya yang ingin mengiklankan 

produk nya secara tepat dalam area yang telah ditentukan. 

Kota malang dikenal dengan julukan kota pelajar, selain kota pelajar juga dikenal sebagai 

kota kuliner karena dikota Malang banyak terdapat kuliner – kuliner khas asal kota Malang. 

Karena dikenal sebagai kota kuliner, maka bnyak sekali terdapat berbagai jenis makanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menganalisa suatu aplikasi tersebut sesuai dengan apa yang masyarakat 

butuhkan? 

b. Bagaimana membuat aplikasi informasi yang dapat membantu pemasaran suatu outlet? 

c. Bagaimana cara mengimplementasi LBA pada platform android? 

  

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah  

a. Melakukan analisa kebutuhan aplikasi dengan rekayasa perangkat lunak yang sesuai 

dengan kebutuhuan. 

b. Dengan membuat aplikasi informasi sebuah outlet dengan menggunakan LBA. 

c. Melakukan penerapan metode LBA pada sebuah aplikasi yang menggunakan platform 

android.. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 
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a. Aplikasi ini merupakan aplikasi informasi dan lokasi tempat makan vegetarian 

b. Aplikasi hanya menerapkan metode LBA 

c. Aplikasi ini berbasis LBA dengan memberikan informasi mengenai tempat makan 

tersebut 

d. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada platform android 

e. Aplikasi dapat berjalan ketika smartphone sedang diaktifkan. 

f. Aplikasi ini dapat berjalan pada android tipe 2.3 ke atas 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada studi pustaka dan pengumpulan data ini, 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 artikel, paper dan jurnal yang berhubungan dengan aplikasi pada 

Android mobile khususnya yang berhubungan dengan LBA (Location Based 

Advertising). 

 

b) Analisa kebutuhan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menganalisa, dan mempelajari 

apa yang akan dilakukan oleh system yang akan di buat. Dalam kasus ini kebutuhan 

system dari aplikasi yang akan dibuat adalah : bahasa pemrograman java untuk membuat 

program aplikasi, IDE pemrograman yang dipakai yaitu menggunakan Eclipse sebagai 

development aplikasi android, PC/Laptop untuk menjalankan emulator android, dan 

database server sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan di-update. 

 

c) Perancangan sistem 

Pada tahapan ini, akan dilakukan perancangan system secara terperinci dengan 

melakukan perancangan konsep aplikasi yang akan dibuat. Perancangan system ini akan 
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dimulai dari pembuatan use case diagram, sequence diagram, activity diagram, dan 

interface yang berdasarkan dari hasil analisa sistem yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

d) Pengujian sistem 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah dibuat sesuai, serta untuk 

mengetahui keberhasilan pembuatan sistem dalam memenuhi spesifikasi yang 

direncanakan. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap hasil implementasi yang telah 

dilakukan. Kemudian dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Serta dilakukan pengkajian dan analisis keluaran yang berasal dari perangkat lunak yang 

telah dibuat sebelumnya. 

 

e) Dokumentasi 

Pembuatan laporan dilakukan sebagai dokumentasi pembuatan tugas akhir mulai 

dari awal sampai akhir pelaksanaan tugas akhir. Isi laporan berupa literatur, proses 

pembuatan, dan hasil tugas akhir. 

 

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. 

2) Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam pembutan system 

dari aplikasi “Aplikasi Informasi Tempat Makan Vegetarian Kota Malang Berbasis LBA 

(Location Based Advertising) Pada Platform Android”. Teori yang digunakan yaitu LBA 

(Location Based Advertising), LBS (Location Based Service), GPS (Global Positioning 

System), dan Google API. 
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3) Bab III : Analisa Dan Perancangan  

Bab ini akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem dari aplikasi yang 

akan dibuat. Pada tahap analisa sistem ini, akan meliputi analisa masalah kebutuhan baik 

kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case diagram, serta flowchart system. Pada 

tahap perancangan sistem meliputi sequence diagram, class diagram, activity diagram, 

interface yang ada dalam aplikasi tersebut. 

4) Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini berisikan pengimplementasian dari rancangan sistem dan desain yang sudah 

dibuat sebelumnya pada platform android. Dan juga akan dilakukan pengujian pada sistem 

yang dibangun untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang dibuat, serta 

membuat analisa hasil yang akan dicapai oleh program yang telah dikembangkan.  

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. 


