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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama perangkat mobile di 

Indonesia terus bertambah. Hal ini yang mendorong munculnya istilah Mobile 

Commerce (M-Commerce), yaitu proses transaksi jual beli produk-produk, jasa, 

atau informasi pada internet dengan menggunakan mobile devices [1]. Dengan 

kemajuan teknologi yang didapat manusia dapat berkreasi dan berinovasi dalam 

menciptakan suatu teknologi yang dapat memberi pengaruh positif bagi 

perkembangan bisnis. 

Salah satu kegiatan bisnis yang paling umum dan paling sering terjadi 

adalah transaksi jual beli barang bekas. Barang bekas adalah barang yang pernah 

terpakai dan dalam keadaan baik. Barang bekas sangat diminati masyarakat karena 

fungsionalitasnya cenderung sama dengan barang baru.. Walaupun saat ini 

semakin banyak bermunculan website-website yang menyediakan sarana transaksi 

jual beli secara online. Namun masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan 

memiliki kesibukannya masing-masing, tetap kesulitan dalam melakukan 

pencarian barang bekas.  

Pada tahun 2014 tercatat bahwa Indonesia termasuk 5 besar pengguna 

smartphone di dunia sebanyak 47 juta pengguna [2]. Android  yang  bersifat  open  

source membuat pengembang  perangkat  lunak  pada  perangkat  bergerak  dapat 

menambahkan  layanan-layanan  lain  pada  perangkat  bergerak berbasis Android 

[3]. Salah satu layanan yang tersedia pada mobile adalah Location Based Service 

(LBS). Location Based Serivce adalah suatu layanan yang beraksi aktif terhadap 

perubahan entitas posisi sehingga mampu mendeteksi letak objek dan memberikan 

layanan sesuai dengan letak objek yang telah diketahui dan mampu menampilkan 

posisi secara geografis keberadaan pengguna tersebut [4].  

Selain layanan berbasis lokasi, Android juga menyediakan layanan 

pengenalan suara manusia (speech recognition)[5] . Speech Recognition adalah 
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proses untuk mengenali suara seseorang dari sebuah frasa yang diucapkan dan 

kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dapat dimengerti oleh computer. 

Kata- kata yang ditangkap dan dikenali bisa jadi sebagai hasil akhir untuk sebuah 

aplikasi seperti perintah suara (Voice Command).Perintah suara (Voice command) 

telah bayak diterapkan pada ponsel cerdas untuk melakukan berbagai aktivitas 

seperti menulis teks atau menjalankan perintah tertentu tanpa harus mengetik isi 

teks ataupun menekan tombol yang bersesuaian.  

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merancang sebuah aplikasi pada 

mobile yaitu “APLIKASI BABESHOP BERBASIS LBS DENGAN VOICE 

COMMAND PADA PLATFORM ANDROID”  yang akan dipusatkan sebagai 

media penjualan barang bekas dengan menggabungkan fitur perintah suara (Voice 

Command) pada pencarian kategori barang dan layanan berbasis lokasi (Location 

Based Service) dengan memvisualisasikan melalui Google Map. Pembeli dapat 

mengetahui posisi penjual yang terdekat dari posisi pembeli. Dengan fitur ini, 

diharapkan akan timbul kepercayaan antara pembeli dan penjual karena mereka 

dapat mengetahui posisi asli masing-masing pihak.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membangun aplikasi BabeShop dengan teknologi Location 

Based service menggunakan Google Maps API pada platform Android. 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan perintah suara (voice command) 

pada aplikasi BabeShop.  

 

1.3       Batasan Masalah 

    Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan di cakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1.  Berjalan di android jellybean 4.1 dan versi diatasnya 

2. Aplikasi hanya dapat dijalankan ketika perangkat mobile  tersambung 

dengan internet. 
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1.4       Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya maka 

tujuan dari aplikasi tugas akhir ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

1.   Dapat membangun aplikasi BabeShop dengan teknologi Location 

Based service menggunakan Google Maps API pada platform Android. 

2. Dapat  mengimplementasikan perintah suara (voice command) pada 

aplikasi   BabeShop. 

 
1.5   Metodologi 

 Adapun beberapa metode yang dilakukan untuk menggambarkan 

bagaimana langkah atau startegi peneliti dalam menjawab perumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1.5.1     Studi Literatur 

 Mencari, mempelajari dan emngumpulkan berbagai macam literature 

yang berkaitan dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan 

system yang akan dibangun, desain system, dan bahasa pemogramannya. 

Literatur yang digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet, artikel 

serta jurnal-jurnal dari penelitian yang sudah ada yang menunjang pada 

pembuatan aplikasi BabeShop berbasis LBS (Location Based Service) dengan 

voice command pada platform android. 

 

1.5.2    Analisa dan Perancangan  Sistem 

Tahap analisa dan perancangan system meruapakan tahapan untuk 

melakukan analisa konsep, alur kerja system dan penerapan aplikasi BabeShop 

berbasis LBS (Location Based Service) dengan voice command pada platform 

android. Perancangan system ini meliputi penggambaran system menggunakan 

metode Systems Development Live Cycle dan UML : usecase diagram, activity 

diagram, dan sequence diagram. 

1.5.3     Implementasi Sistem 

 Desain dan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya 

diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Dengan mengambil 
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konsep aplikasi berbasis android, maka digunakan bahasa pemograman java 

dengan Android Devolepment Kit. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba secara keseluruhan terhadap aplikasi 

dengan menggunakan teknik pengujian blackbox. Sedangkan untuk pengujian 

Location Based Service dengan menampilkan hasil pencarian barang bekas sesuai 

kategori yang ada berdasarkan jarak terdekat pengguna. Dan dalam pengujian ini 

yang menjadi parameter dalam pengujian voice command adalah melalui ketepatan 

suara, gangguan kebisingan (noise) dan jarak suara yang diterima . 

1.5.5    Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku yang berisi dokumentasi dari 

pengerjaan Tugas Akhir. Dokumentasi tersebut berguna agar memudahkan 

pengembangan aplikasi ini dikemudian hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi 

suatu kajian tugas   akhir. Serta latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metedologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian 

serta pengujian sistem aplikasi BabeShop berbasis LBS 

(Location Based Service) dengan voice command pada platform 

android. 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


