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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini hampir setiap orang tidak terlepas dari Handphone sebagai 

sarana telekomunikasi, terutama bagi mereka yangbermobilitas tinggi. Handphone 

pada saat ini sudah banyak yang menggunakan teknologi GPS. GPS merupakan 

sistem satelit navigasi yang paling populer dan paling banyak diaplikaikan di 

dunia, baik di darat, laut, udara, maupun angkasa. Disamping aplikasi – aplikasi 

militer, bidang – bidang aplikasi GPS yang cukup marak saat ini antara lain 

meliputi survei pemetaan, geodinamika, geodesi, geofisik, transportasi dan 

navigasi, pemantauan deformasi, pertanian, kehutanan, dan bahkan juga bidang 

olahraga dan rekreasi. GPS (Global Positioning System) adalah sebuah sistem 

navigasi berbasiskan radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, 

kecepatan, dan waktu kepada pengguna di seluruh dunia. Keakuratan koordinat 

lokasi tergantung ada tipe GPS receiver. Navigasi GPS bersumber pada sistem 

satelit terdiri atas 24 jaringan satelit yang berada pada orbit bumi. 

Bahasa pemrograman yang banyak dipakai pada mobile device 

umumnya adalah menggunakan Platform Java. Sun Mycrosystem adalah membuat 

JVM (Java Virtual Machine) yang kemudian diimpemetasikan dalam bentuk JRE 

(Java Run Environment). Sun Mycrosystem mengeluarkan edisi khusus dari Java 

yaitu Java 2 Micro Edition (J2ME). Java 2 Micro Edition atau yang biasa disebut 

J2ME adalah lingkungan pengembangan yang di desain untuk meletakkan 

perangkat lunak Java pada barang elektronik beserta perangkat pendukungnya. 

Pada J2ME, jika perangkt lunak berungsi dengan baik pada sebuah perangkat, 

maka belum tentu juga berfungsi baik pada perangkat yang lain. J2ME membawa 

Java ke dunia informasi, komunikasi, dan perangkat komputasi yang lebi kecil 

dibandingkan dengan komputer desktop. J2ME biasa digunakan pada telepon 

selular, pager, PDA, dan sejenisnya. 

Waktu sholat dalam ayat – ayat Al Qur’an dan Al Hadits telah 

ditentukan tanda – tandanya. Matahari digunakan sebagai acuan untuk 
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menentukan awal waktu sholat. Jadwal awal waktu sholat telah ditabelkan oleh 

Departemen Agama (DEPAG), PBNU, PP Muhammadiyah, dan pondok – pondok 

pesantren yang mempunyai ahli hisab. Jadwal awal waktu sholat biasanya dibuat 

untuk kota – kota besar (ibukota propinsi) dan sebagai acuan untuk kabupaten 

sehingga kota kecil perlu ditambahkan atau dikurangkan dari kota – kota besar. 

Pengurangan dan penambahan ini seringkali menimbulkan kesulitan untuk 

membacanya. 

Dalam penentuan waktu sholat dapat dikatakan bahwa awal waktu 

sholat didasarkan pada peredaran semu matahari mengelilingi bumi, atau dengan 

kata lain waktu – waktu sholat ditentukan oleh posisi matahari terhadap bumi. 

Dari penjelasan ini, maka waktu – waktu sholat tersebut dihitung berdasarkan 

posisi matahari yang menimbulkan bayang – bayang sebagai penanda yang 

menunjukkan waktu sholat tertentu. Oleh karena itu, untuk menghitung waktu 

sholat diperlukan data – data akurat sebagai data utama untuk menetukan posisi 

matahari yag menunjukkan waktu – waktu sholat. 

Untuk sholat – sholat tertentu misalnya Dzuhur, Ashar, dan Maghrib 

biasanya masyarakat berpatokan pada ketinggian matahari untuk melihat bayang – 

bayang suatu benda. Mereka cukup melihat tinggi matahari untuk mengetahui 

masuknya awal waktu sholat tersebut. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan dari aplikasi ini yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun aplikasi GPS berdasarkan letak perubahan tata ruang 

untuk memperoleh koordinat suatu daerah. 

b. Bagaimana agar hasil waktu sholat yang diperoleh dapat memberikan hasil 

yang akurat sehingga umat muslim dapat beribadah tepat waktu. 

c. Bagaimana memanfaatkan aplikasi ini agar menjadi aplikasi yang Informative 

dan mudah digunakan terutama oleh umat muslim. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk mengetahui sejauh mana pengkajian dalam suatu karya tulis 

maka perlu adanya suatu batasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan 

terfokus pada tujuan yang dimaksud, juga supaya pembahasan tidak meluas pada 

aspek – aspek yang kurang dipelukan. Adpun batasan masalah yang digunakan 

dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sholat yang dimaksud adalah sholat fardhu yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib, 

Isya’, dan Shubuh. 

2. Standar waktu yang digunakan adalah GMT (Greenwich Mean Time). 

3. Jenis Handphone yang digunakan ialah Handphone yang memiliki dukungan 

teknologi GPS. 

4. Perangkat lunak yang dibangun hanya dapat dijlankan pada telepon selular 

yang dapat mendukung aplikasi berbasis Java, karena aplikasi menggunakan 

bahasa pemrograman J2ME. 

1.4 Tujuan 

Penting mengetahui secara tepat masuknya waktu sholat untuk 

menghindari sholat pada saat matahari terbit, berkulminasi dan pada saat matahari 

tenggelam. Selain itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sesuai dengan 

waktunya, sebab sholat sudah ditetapkan waktunya. 

Untuk tempat yang berbeda, maka memiliki waktu yang berbeda pula 

dalam menentukan awal waktu sholat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan titik 

koordinat dan ketinggian suatu tempat. Dalam tulisan ini mempunyai tujuan 

pembahasaan yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menentukan waktu sholat 

dengan menggunakan perhitungan titik koordinat. 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir adalah membuat sebuah aplikasi 

dengan GPS yang memudahkan user terutama bagi user yang beragama muslim 

untuk menentukan waktu sholat disaat berada pada lokasi tertentu. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam buku laporan proyek 

akhir ini terbagi dalam bab – bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
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Bab I. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang gambaran umum permasalahan yang dibahas. 

Bab II. Teori Penunjang 

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Bab III. Perangcangan dan Pembuatan Alat 

Bab ini berisi tentang tahap – tahap perancangan dan pembuatan aplikasi J2ME 

ini. 

Bab IV. Pengujian dan Analisa 

Bab ini berisi tentang data – data hasil pengujian, data – data yang terambil dari 

output simulator dan respon sistem simulasi terhadap parameter kontrol dengan 

data / trend plant yang sebenarnya. 

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari analisan dan pembahasan 

permasalahan serta beberapa saran untuk peneliti. 

 

1.6 Metodologi 

Perancangan dan pembuatan perhitunga waktu sholat berbasis J2ME 

ini dimulai dari beberapa prosedur : 

a. MapComponent API : Createmap (sebagai langkah awal, map baru harus 

dapat dibuat dan disetting), Map Manipulation (umumnya meng – handle 

component map pada library, tetapi komponen tidak akan melakukannya 

sendiri), menggambar marker pada map. 

b. Metode pencarian posisi ponsel : Internal GPS API, Cell IDPositioning. 

c. Menentukan posisi dimana kita berada pada saat itu. 

d. Gambaran secara umum proses aplikasi perhitungan waktu sholat berbasis 

J2ME. 

 

 

 

 

 


