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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

 Latar Belakang 

Penemuan internet membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap 

pola pertukaran informasi. Pola bertukar informasinya pun beragam, seperti 

mengirim pesan, menulis post, serta menulis komentar pada beberapa media 

yang tersedia di internet. 

Informasi, dewasa ini, bisa diakses melalui perangkat yang dapat 

digenggam, seperti ponsel dan tablet. Media penyebaran informasinya pun 

bervariasi, baik itu dari situs berita, blog, forum, jejaring sosial, dan media 

sosial. 

Social discovery merupakan teknologi yang memungkinkan penggunanya 

menemukan informasi. Informasi yang ditemukan bisa berupa artikel, ulasan, 

saran, tanggapan, hingga data personal. Data tersebut diperoleh melalui 

kontribusi setiap pengguna pada teknologi social discovery. Social media juga 

dapat dikategorikan sebagai social discovery. Beberapa social media yang dapat 

dikategorikan sebagai social discovery antara lain Facebook, Kaskus, 

Foursquare, dan Instagram. 

Salah satu jenis informasi yang dapat dicari atau dibagikan adalah 

informasi mengenai suatu lokasi. Salah satu aplikasi populer yang menawarkan 

jenis informasi ini adalah Foursquare. Aplikasi ini memiliki dua fitur utama, 

yaitu menyajikan informasi kepada pengguna, serta pengguna dapat 

berkontribusi menyumbang informasi kedalamnya. Informasi yang diunggah 

adalah ulasan mengenai lokasi. 

Akan tetapi terdapat kelemahan dari Foursquare. Kelemahan tersebut 

adalah tidak disediakannya rincian yang lebih detil mengenai informasi lokasi 

yang ditawarkan. Rincian detil yang dimasudkan seperti aternatif transportasi 



2 

 

yang dapat digunakan, estimasi biaya yang dikeluarkan, cerita perjalanan 

pengguna, serta saran. 

Pada penelitian ini, penulis akan membuat sebuah aplikasi social discovery 

berbasis lokasi pada platform Windows Phone 8. Aplikasi ini akan 

berkonsentrasi pada share content mengenai ulasan, cerita perjalanan, 

transportasi, rincian dana yang dihabiskan, serta saran untuk pengguna lain 

mengenai lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi pengguna. Diharapkan aplikasi 

mampu membantu memudahkan pengguna dalam mendapatkan dan berbagi 

informasi tentang suatu lokasi yang lebih lengkap kepada pengguna lainnya. 

 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat webservice yang mampu menangani request 

(menyimpan dan menampilkan data) dari aplikasi mobile? 

b. Bagaimana membuat aplikasi social discovery berbasis Windows Phone 8 

yang memudahkan pengguna dalam mencari dan berbagi informasi 

mengenai lokasi yang memberikan informasi lebih detil mengenai deskripsi 

lokasi dan perjalanan serta jumlah biaya yang dikeluarkan pengguna dalam 

melakukan perjalanan? 

 Tujuan 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

a. Membuat webservice yang mampu menangani request (menyimpan dan 

menampilkan data) dari aplikasi mobile. 

b. Membuat aplikasi social discovery berbasis Windows Phone 8 yang 

memudahkan pengguna dalam mencari dan berbagi informasi mengenai 

lokasi yang memberikan informasi lebih detil mengenai deskripsi lokasi dan 

perjalanan serta jumlah biaya yang dikeluarkan pengguna dalam melakukan 

perjalanan. 

 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

a. Tidak menerapkan multiple photo upload  

b. Tidak ada push notification pada aplikasi ini 
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c. Tidak ada live tile pada aplikasi ini 

d. Aplikasi hanya berjalan untuk versi Windows Phone 8 ke atas 

 Metodologi 

1. Studi Literatur 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen, jurnal, buku, dan 

literatur ilmiah lainnya yang berhubungan baik secara teknis maupun 

konseptual tentang backend-as-a-service menggunakan BAASBOX, JSON, 

dan Windows Phone 8. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap sistem yang akan dibuat 

berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa yang 

dilakukan berupa penentuan kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta 

fitur-fitur aplikasi yang akan ditawarkan kepada pengguna.  

3. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan desain terhadap sistem yang akan diterapkan. 

Desain sistem meliputi perancangan data model, alur kerja aplikasi, dan 

desain antar muka yang akan ditawarkan kepada pengguna. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi berdasarkan analisa dan 

rancangan desain sistem yang telah dibuat. Server dibuat menggunakan 

BAASBOX, sedangkan aplikasi dibangun pada platform Windows Phone 

versi 8 ke atas. 

5. Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian terhadap aplikasi. Pengujian 

yang akan dilakukan adalah pengujian terhadap fitur-fitur aplikasi yaitu 

proses request dan penanganan respon dari server, serta pengujian terhadap 

fitur rute perjalanan dari lokasi keberangkatan menuju lokasi tujuan. 

6. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 
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 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang social discovery, backend as a service, Baasbox, web service, 

dan JSON. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem meliputi 

analisa sistem, analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case. 

sedangkan perancangan sistem meliputi sequence diagram, activity diagram, 

class diagram, perancangan user interface, dan perancangan model data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja 

dengan baik. Pengujian akan dilakukan dalam 2 tahap, antara lain : pengujian 

terhadap fitur-fitur aplikasi serta proses request dan pengujian terhadap fitur 

rute perjalanan dari lokasi keberangkatan menuju lokasi tujuan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan 

datang.



 

 

 


