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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

menyakinkan, teknologi informasi sudah menjadi. icon baru dalam perkembangan 

pelacakan posisi dan penetuan koordinat lokasi. Teknologi satelit navigasi GPS 

telah menjadi satu teknologi yang relatif mudah dan murah untuk mewujudkan 

posisi geografis dan waktu. Dengan pemantauan menggunakan teknologi GPS 

posisi yang diperoleh relatif akurat dalam modus pencarian atau pelacakan posisi. 

Ketelitian dari GPS dapat mencapai beberapa mm untuk ketelitian posisinya, 

beberapa cm/s untuk ketelitian kecepatannya dan beberapa nanodetik untuk 

ketelitian waktunya. Ketelitian posisi yang diperoleh akan tergantung pada 

beberapa faktor yaitu metode penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian 

data, dan metode pengolahan datanya[1]. 

Sistem operasi Android sendiri saat ini sangatlah popular di kehidupan sehari-

hari. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Didalam 

Android terdapat fasilitas GPS untuk mengetahui posisi pengguna lain disaat 

mereka dalam keadaan online, posisi-posisi pengguna yang online akan 

ditampilkan dengan tampilan google maps sebagai visualnya. 

Dalam perkembangan jaman seperti sekarang ini banyak orang tua yang 

mengkhawatirkan keberadaan anaknya saat berada jauh dari pengawasan, 

kebanyakan anaknya mengabari orang tua via sms akan tetapi orang tuanya tidak 

mengetahui pasti dimana posisi anaknya tersebut. Dengan teknologi informasi yang 

sangat mendukung dalam pencarian lokasi menggunakan GPS yang ada pada 

Android, diharapkan aplikasi yang dibuat ini dapat berfungsi sebagai pelacak 

keberadaan posisi seseorang melewati handphone yang digunakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut :   

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu  melacak keberadaan 

handphone seseorang secara rahasia. 

2. Bagaimana cara pengimplementasian Library Google maps di Android. 

3. Bagaimana menghubungkan aplikasi pelacak ke Server. 

 

1.3   Batasan masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi menggunakan platform Android. 

2. Aplikasi menggunakan Library Google maps. 

3. Aplikasi dibatasi maksimal 10 user. 

4. Harus terkoneksi dengan internet. 

5. Menggunakan bahasa pemrograman java. 

6. Menggunakan Database Mysql. 

7. Aplikasi pemantau bahasa pemrograman PHP. 

8. Aplikasi GPS pada Android harus aktif. 

 

1.4 Tujuan 

1. Merancang sistem yang mampu melacak keberadaan seseorang secara 

rahasia. 

2. Mengimplementasikan Library google maps pada Android. 

3. Mengimplementasikan aplikasi pelacak dengan Server. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi literatur, dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur 

baik yang berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, maupun website yang 
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berhubungan dengan Android mobile dan berhubungan  dengan Global 

Positioning System (GPS). 

2. Analisis masalah, dilakukan dengan menganalisis cara 

mengimplementasikan aplikasi pelacak handphone di mobile Android 

3. Perancangan aplikasi, yaitu dengan cara membuat desain prototype 

apliksi yang dapat mengimplementasikan hasil analisis masalah di atas. 

Aplikasi ini ditujukan untuk membantu user dalam mengetahui posisi 

handphone pengguna lain 

4. Implementasi aplikasi, dilakukan berdasarkan hasil perancangan 

prototype aplikasi 

5. Pengujian aplikasi, pengujian dilakukan dengan cara menjalankan 

aplikasi untuk melacak dan mengetahui keberadaan pengguna yang akan 

dilacak 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi, serta 

sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian proyek Tugas Akhir, yang didapatkan dari berbagai macam 

buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan 

pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hierarki, perancangan proses, dan perancangan user interface. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa dalam 

pembuatan tugas akhir ini dan bagaimana proses analisa tersebut hingga dapat 

menghasilkan posisi berupa koordinat serta tampilan pada maps. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

          Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang 

telah dibuat. 

 


