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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Kereta Api di Indonesia mengembangkan visi yaitu 

“Preparation to Growth” yaitu mengembangkan segala aspek untuk mencapai 

pertumbuhan yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 

pembenahan di empat pilar utamanya yakni keselamatan, ketepatan waktu, 

pelayanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, menurut buku laporan (KAI, 

2011) PT. Kereta Api Indonesia lebih ketat dan serius dalam memberikan 

layanan kepada para Pengguna Kereta Api. Calon penumpang harus memiliki 

tiket dahulu sebelum naik ke kereta api dengan catatan nama yang tertera di 

tiket harus sesuai dengan KTP penumpang. Tiket dapat diperoleh melalui 

minimarket, travel agent, atau di stasiun serta dapat dipesan sejak H-90 atau 90 

hari sebelum pemberangkatan. Apabila tiket kedapatan tidak sesuai dengan 

identitas, maka penumpang tersebut akan diturunkan di stasiun terdekat. Tiket 

dalam satu Kereta dibatasi sesuai dengan nomor kursi tempat duduk sehingga 

tidak ada penumpang yang berdiri seperti beberapa tahun yang lalu. Untuk 

Keamanan, di setiap kereta api terdapat security sehingga pengguna dapat 

merasakan kenyamanan dan keselamatan.  

Kereta  api  merupakan  salah  satu  transportasi publik  yang  paling  

banyak  memiliki  pengguna  di Indonesia.  Menurut (Minang, 2011) bahwa 

harga  tiket  yang cukup terjangkau secara finansial  dan kemampuannya untuk 

mengangkut orang dalam jumlah besar,  membuat  kereta  api  menjadi  sarana  

transportasi favorit publik. Sedangkan menurut (Prasetyo & Cahyono, 2012) 

bahwa transportasi Kereta Api sangat diminati oleh berbagai kalangan 

Masyarakat. Tidak hanya mengangkut penumpang saja, kereta api juga banyak 

dipakai untuk mengirim barang karena kereta api juga bisa mengangkut barang 

dalam jumlah yang besar sehingga barang akan sampai tepat waktu dan aman. 

Ada masalah yang seringkali timbul. Masalah tersebut salah satunya 

yaitu kelalaian pengguna kereta api ketika menuju ke stasiun tujuan sering 

terlewati atau kebablasan. Hal ini bisa disebabkan karena pengguna ketiduran 
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atau kurang konsentrasi sehingga pengguna lalai bahwa stasiun yang dituju 

sudah terlewati. Belum  lagi  akses  informasi masyarakat  terhadap  sarana  

kereta  api  masih  cukup kurang.  Masyarakat harus bertanya langsung ke 

petugas didalam kereta api untuk mengetahui dimana posisi kereta sekarang dan 

stasiun apa yang akan dituju kereta api selanjutnya. Apalagi pada waktu malam 

hari dimana pengguna kereta api tidak bisa memperkirakan posisi kereta karena 

keadaan sekitar yang gelap tidak memungkinkan untuk mengetahui posisi 

kereta api dan juga petugas sudah mulai jarang terlihat untuk menanyakan posisi 

kereta api. 

Oleh  karena  itu,  sistem  ini  dibangun  dengan tujuan  untuk  

mengetahui  posisi  akurat  dari  masing-masing stasiun kereta api yang terlibat  

dalam sistem.  Dari data yang didapat, dapat diolah oleh sistem. Jika jarak kereta 

mendekati  suatu  stasiun terdekat  kurang  dari  lima kilometer,  maka sistem 

akan memberikan notifikasi ke pengguna sistem tersebut bahwa kereta api akan 

sampai ke stasiun tujuan.  Selain itu, dengan mengetahui posisi kereta api,  calon 

penumpang dapat  mengetahui estimasi jarak dan waktu sampai kereta api ke 

suatu stasiun tujuan, sehingga mereka tidak perlu bertanya ke petugas atau 

penumpang lain yang belum pasti keakuratannya. 

Perkembangan  teknologi  perangkat  mobile  dan internet  

memungkinkan  sistem ini  dapat  dibangun  dan diaplikasikan sehingga dapat 

bermanfaat untuk kemajuan dunia transportasi, masyarakat, dan teknologi 

Indonesia. Salah satu teknologi yang berkembang yaitu perangkat mobile 

seperti handphone, smartphone, tablet dan lain-lain. Perangkat mobile tidak 

hanya dapat digunakan untuk komunikasi saja, melainkan dapat juga digunakan 

untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Salah satu sistem operasi 

yang dapat diterapkan di dalam perangkat mobile adalah sistem operasi 

Android. Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile 

yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Secara umum 

Android adalah platform yang terbuka (Open Source) sehingga para pengguna 

bisa membuat aplikasi sendiri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa detail permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara mendapatkan lokasi kereta api dengan 

menggunakan A-GPS? 

b. Bagaimana cara mendeteksi kereta api yang akan menuju ke stasiun 

tujuan pengguna kemudian memberikan informasi ke pengguna 

melalui perangkat mobile? 

c. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi resource sistem? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui posisi pengguna aplikasi di dalam kereta api, 

kemudian diolah ke dalam sistem dan ditampilkan pada peta digital 

berbasis Google  Map di aplikasi mobile berbasis android. 

b. Memberikan  informasi estimasi jarak dan waktu serta notifikasi 

kepada pengguna aplikasi yang akan sampai ke stasiun tujuan. 

c. Memberikan informasi mengenai posisi pengguna dengan 

meminimalisir penggunaan resource sistem. 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan 

masalah yakni sebagai berikut: 

a. Sistem ini menggunakan A-GPS (Assisted - Global Positioning 

System) untuk mengetahui titik lokasi kereta api. 

b. Sistem diimplementasikan ke dalam mobile berbasis android 

c. Sistem hanya menampilkan informasi posisi kereta dan estimasi 

jarak dan waktu kedatangan. 

d. Penelitian ini difokuskankan pada stasiun-stasiun besar yang 

dilalui Kereta Api jurusan Malang-Surabaya. 
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1.5 Metodologi 

Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan Sistem Pelaporan 

Kereta Api Tujuan berbasis A - GPS pada Mobile Android antara lain sebagai 

berikut:  

1. Analisis Kebutuhan 

a. Kebutuhan antar muka 

Kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan perangkat 

lunak ini sebagai berikut: 

1) Aplikasi yang akan dibangun harus mempunyai tampilan-

tampilan yang familiar bagi pemakai. 

2) Aplikasi harus mampu memberikan notifikasi bagi 

pengguna ketika akan menuju ke stasiun tujuan. 

3) Aplikasi harus mampu membaca titik koordinat kereta api 

dan mengolahnya di sistem 

b. Kebutuhan data 

Data yang diolah oleh perangkat lunak ini adalah: 

1) Titik koordinat stasiun Kereta Api yang akan diolah ke 

dalam sistem 

2) Data profil yang meliputi profil dari Kereta Api dan Profil 

Stasiun seperti nama Kereta Api , nama Stasiun, alamat 

stasiun dan sebagainya 

c. Kebutuhan fungsional 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak ini 

adalah: 

1) Memberikan informasi mengenai lokasi Kereta Api dan 

perkiraan waktu sampai ke stasiun tujuan. 

2) Memberi notifikasi jika akan sampai ke stasiun Kereta Api 

tujuan. 

2. Kajian Pustaka 

Menurut (Elian, Mazharuddin S, & Studiawan, 2012) yang 

melakukan penelitian tentang pembuatan aplikasi layanan informasi 

pada Kereta Api dengan memanfaatkan GPS, Google Map, dan 
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berbasis Android. Aplikasi tersebut juga terdapat sistem pelaporan 

buat penjaga pintu perlintasan Kereta Api sehingga mengurangi 

resiko terjadinya kecelakaan. Dan juga memberikan informasi 

tentang posisi kereta api dan estimasi waktu tiba kereta di stasiun. 

Sedangkan (Murtadlo, Arifin, & Setiawardhana, 2010) 

melakukan penelitian tentang simulasi sistem informasi posisi kereta 

api dengan menggunakan GPS untuk keselamatan penumpang. 

Sistem ini dibuat di latar belakangi tentang kecelakaan kereta api 

yang meresahkan bagi penumpang maupun perusahaan kereta api. 

Kecelakaan tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang 

menangani informasi dalam menginformasikan posisi antar kereta 

api. Jadi, fungsi sistem ini bertujuan untuk mendapatkan posisi 

kereta api untuk dikirimkan ke pengguna 

Dalam penelitian ini, penulis akan membuat sebuah sistem 

pelaporan dan informasi kereta api menggunakan A-GPS. Sistem 

tersebut memanfaatkan teknologi A-GPS dimana A-GPS adalah 

penyempurna dari GPS. Dengan A-GPS, data yang didapatkan lebih 

akurat dan efisien daripada GPS. Sistem tersebut berfungsi untuk 

memberikan pelaporan atau notifikasi kepada pengguna jika kereta 

api akan sampai ke stasiun tujuan agar para pengguna tidak terlewati 

atau kebablasan. Selain itu, aplikasi ini berfungsi mengetahui posisi  

keretaapi,  dan calon penumpang dapat  mengetahui estimasi  waktu 

sampai kereta api ke suatu stasiun tujuan. 

3. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

a) Teknik pengumpulan data 

1) Melakukan Survei ke Stasiun untuk mendapatkan titik 

koordinat  

2) Melakukan Wawancara ke Stakeholder PT. KAI 

b) Alat pengumpulan data 

1) Untuk memperoleh titik kordinat stasiun KA, maka 

menggunakan mobile Android yang didalamnya sudah 

mendukung A-GPS. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

a)  BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, Rumusan Masalah yang berisi masalah 

yang akan diteliti, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi serta 

Sistematika Penulisan. 

 

b) BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang membahas tentang dasar teori yang berkaitan 

dengan penelitian yang meliputi:Android OS (Operating System), GPS 

(Global Positioning System), A-GPS (Assisted – Global Positioning System) 

dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai 

bahan tugas akhir. 

 

c) BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dituliskan perancangan perangkat lunak yang akandibuat, 

dengan menjabarkan : 

1. Perancangan objectoriented (UML Diagram). 

2. Perancangan Data (Data Design). 

3. Perancangan Arsitektural (Architectural Design). 

4. Perancangan Antarmuka (Interface Design). 

 

d) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem. Implementasi sistem 

dapat berupa rincian komponen program, ruang lingkup implementasi, tampilan 

antar muka, dan petunjuk permainan. Sedangkan pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah Aplikasi yang dibuat sesuai dengan rancangan. 

 

e) BAB V PENUTUP  

Berisi uraian kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 


