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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang 

selanjutnnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan 

kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan di jabarkan 

sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar belakang 

Minat untuk melakukan pendakian gunung di kalangan remaja bahkan orang 

tua saat ini semakin besar, tidak sedikit dari mereka aktif untuk mencari informasi 

tentang jalur pendakian gunung dan informasi gunung yang menjadi tujuannya 

itu. Namun, tidak sedikit dari mereka yang mengeluh karena informasi yang 

didapatkan tidak begitu akurat dan lengkap. 

Saat ini perkembangan teknologi mobile khususnya telepon pintar sangat 

pesat dan juga menawarkan beragam pilihan sistem operasi yang ditanamkan 

dalam telepon pintar seperti android, ios, windowsphone, dll, dari beberapa sistem 

operasi tersebut yang saat ini sistem operasi android  mendapat respon paling 

banyak dari masyarakat, android mendapatkan jumlah pengguna terbanyak 

 Google mengklaim lebih dari 900 juta orang di seluruh dunia mempunyai dan 

mengaktifkan sistem operasi Android sejak diluncurkan 4,5 tahun lalu. Jumlah 

pengguna melesat hingga 125 persen dari tahun 2012[1]. 

Perkembangan teknologi mobile yang pesat tersebut banyak digunakan oleh 

sebagian orang untuk membuat berbagai macam aplikasi akan tetapi untuk 

aplikasi pendakian sulit ditemukan padahal minat pendakian semakin bertambah. 

Data dan Informasi mengenai gunung yang akan didaki oleh para petualang 

sedikit sekali khususnya untuk kalangan pendaki non organisasi, Informasi yang 

didapatkan cenderung hanya melalui lisan saja dan data yang didapat pun berbeda 

beda karena dipengaruhi oleh latar belakang pendakinya.  

Kasus pendaki yang hilang atau tersesat di gunung sangat banyak, salah satu 

sebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan atau informasi tentang jalur dan 
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medan pendakian yang akan di laluinya kurang akurat, maka dibuatlah aplikasi 

Backpacker Note Untuk Pendakian Gunung Arjuno Berbasis Android yang 

dibangun untuk memberikan kemudahan kepada para pendaki gunung untuk 

mengakses informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pendakian gunung. Dan 

aplikasi ini diharapkan bisa membantu bagi para pendaki pemula agar mereka 

tidak tersesat di gunung Arjuno. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana menganalisa kebutuhan apa saja yang di butuhkan saat 

pendakian. 

2. Bagaimana mendesain sistem yang dapat memberikan kemudahan untuk   

para pendaki 

3. Bagaimana mengimplementasikan sistem yang dapat memberikan 

kemudahan bagi para pendaki. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembangunan aplikasi ini sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi tentang jalur jalur. 

2. Untuk memberikan informasi tentang kondisi pegunungan. 

3. Untuk memberikan informasi tentang kebutuhan pendakian. 

 

1.4 Batasan masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan aplikasi hanya di OS Android yang mempunyai GPS. 

2. Lokasi Gunung Arjuno sebagai data untuk penelitian dan pengujian aplikasi  

dilakukan di kampus UMM sebagai simulasi. 

3. Menampilkan informasi jalur pendakian melalui teretes. 

4. Tidak membahas tentang Keamanan Jaringan. 

5. Aplikasi ini dijalankan secara offline. 
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1.5 Metodologi 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai 

sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik bersumber 

dari buku, artikel, jurnal atau tutorial dari internet, serta observasi langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas akhir. 

b. Analisa  

Pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan analisa apa saja yang dibutuhkan 

oleh sistem untuk membangun sebuah aplikasi. 

c. Perancangan Sistem  

Pada tahap ini sistem akan mulai perancangan sistem dimulai dari 

perancangan desain sistem sesuai dengan hasil analisa  dan kebutuhan sistem dan 

mengunakan Unified Modeling Language (UML) untuk memperjelas rancangan 

sistem secara keseluruhan yang pada akhirnya perancangan ini menghasilkan 

aplikasi untuk perangkat mobile. 

d. Implementasi Aplikasi 

Pembuatan aplikasi ini akan diimplementasikan berdasarkan perancangan dan 

desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tercipta sebuah 

perangkat lunak yang efektif dan efisien. 

e. Pengujian aplikasi 

Tahapan terakhir yaitu pengujian aplikasi dimana program langsung 

dipasang pada perangkat mobile yang sebelumnya hanya dijalankan pada 

emulator Android yaitu AVD Android API Level 18 sebagai simulasi. 

Hal – hal yang menjadi pokok pengujian yaitu: 

1. Proses instalasi pada perangkat mobile. 

2. Pengujian keakuratan jalur pendakian. 

f. Pembuatan Laporan. 

Selanjutnya pada tahapan terakhir akan dilakukan penyusunan laporan 

proyek tugas akhir dari penelitian ini sebagai keseluruhan proses yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek tugas 

akhir yang dikerjakan. 
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1.1  Sistematika Penulisan 

Penulisan buku tugas akhir ini akan dibagi manjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas 

akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan tugas 

akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar dari 

keseluruhan laporan tugas akhir. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan 

dijabarkan sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini akan diuraikan pada bab ini. 

Adapun teori yang dibahas yaitu Backpacker, Mountaineering, Teknik Mendaki 

Gunung, Gunung, A-GPS, Android dan penulisan yang terkait. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem yang 

akan dibangun analisa sistem meliputi Analisa sestem, Identifikasi masalah, 

kebutan sistem tersebut sedangkan perancangan sistem terdiri dari diagram-

diagram Unified Modeling Language (UML), serta user interface dari aplikasi. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

akan dibangun, pembahasan menyeluruh mengenai sistem dan melakukan 

beberapa pengujian perangkat lunak dengan perangkat kerasnya, serta melakukan 

analisisa data hasil pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan perangkat 

lunak dalam aplikasinya. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis 

data yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini dan pembahasan mengenai 

hasil analisis aplikasi yang dibuat. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan 

bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan sistem kemudian, 

agar sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 


