
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan jaman teknogi telah menjadi bagian dari hidup manusia. 

Teknologi menjadi kebutuhan manusia saat ini dalam membantu memudahkan 

kegiatan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi 

Android. Android adalah system operasi yang berbasis Linux untuk telephone seluler 

seperti smart phone dan tablet PC. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam-macam piranti bergerak.Sistem operasi Android bersifat open source, maka 

banyak developer mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Android, yang salah 

satunya adalah pembuatan sistem penentuan tempat wisata. 

Malang merupakan kota metropolitan ke dua dari kota surabaya yang ada 

diwilayah jawa timur. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 820.243 

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Belum lagi ditambah para pelajar 

yang datang dari berbagi daerah di indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi dan malang tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar malang juga 

memiliki potensi tempat pariwisata yang cukup banyak sehingga mengundang banyak 

pengunjung. Dengan banyaknya penduduk yang berada dikota malang ini maka akan 

memberikan dampak pada kemacetan lalulintas karena mereka menggunakan alat 

transportasi untuk beraktifitas ke tempat kerjanya.  

Kemacetan merupakan suatu kondisi padatnya suatu tempat dikarenakan banyak 

sekali kendaraan yang melewati jalan tersebut, mulai dari alat transportasi umum 

maupun alat transportasi pribadi dalam bentuk roda dua dan roda empat. Upaya yang 

dilakukan untuk menghindari dan menangani kemacetan ini yaitu dengan dibangunya 

traffic light  untuk mengatur proses penggunaan jalan. Namun usaha ini tidak begitu 

efektif dikarenakan banyaknya kendaraan yang ada.  

Twitter merupakan suatu layanan microbloging yang banyak dipakai ahir-ahir 

ini. Twitter adalah jejaring social online yang digunakan oleh jutaan orang didunia 

yang salng terhubung dengan teman-temanya, anggota keluarga, dan rekan kerjanya 
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menggunakan perangkat computer dan telepon genggam [1]. Twitter menyediakan 

banyak kumpulan tweet dengan banyak sekali variasi penulisan kata didalamnya. 

Banyak sekali kata-kata yang jarang ditemui dalam bahasa Indonesia baku, seperti 

singkatan kata, bahasa gaul dan karakter-karakter yang tidak bermakna, hal tersebut 

menjadi kendala dalam penentuan event detection sehingga perlu dilakukan 

pemrosesan awal terlebih dahulu untuk mengurangi noise sehingga informasi yang 

didapat dari kumpulan tweet  merupakan informasi yang bermanfaat. Event merupakan 

sebuah klasifikasi percabangan untuk mendeteksi pada suatu space/time region [1] . 

untuk mengetahui kemacetan dapat diperoleh melalui media ini karena pengguna jalan 

raya yang telah men-tweet akan memberikan informasi bahwa ditempat ini sedang 

terjadinya kemacetan. Namun pengguna twitter tidak akan melakukan tweet lagi 

dengan rentang waktu yang cukup lama, mereka hanya melakukan satu kali tweet 

untuk satu tempat terjadinya kemacetan dan oleh karena sesorang tidak perlu mencari 

dimana tempat terjadinya kemacetan pada twitter mereka cukup menggunakan satu alat 

yang menyediakan informasi secara cepat akurat. 

Penelitian ini melakukan analisa tweet dengan keyword  “lokasi” untuk diproses 

lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi peta  jalur altrnatif terdeteksi macet di 

Kota Malang dengan petunjuk  piranti mobile berada. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi yang diharapkan dapat diselesaikan melalui Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana melakukan pengambilan informasi dari setiap event berdasarkan 

kumpulan tweet  yang terbentuk sehinggan dapat menyimpulkan dimana lokasi 

adanya event kemacetan ? 

2. Bagaimana membuat output berupa informasi titik kemacetan dan  peta  jalur 

alternatif di Kota Malang? 
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1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Untuk mendeteksi adanya kemacetan dikota malang berdasarkan tweet pada 

Twitter . 

2. Membuat output berupa informasi titik kemacetan dan memberikan peta  jalur 

alternatif di Kota Malang. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang di atas, maka didapatkan batasan adalah : 

1. Aplikasi  dibuat berbasis Android dengan versi 4.1 

2. Deteksi Kemacetan dan Peta Lalulintas  dibuat dalam format peta LBS. 

3. Daerah yang menjadi obyek dalam pembuatan proyek akhir ini adalah 

Lalulintas Kota Malang yang terdapat pada data Twitter Lantas Polres Malang  

4. Deteksi Kemacetan berdasarkan asumsi orang yang melakukan tweet.  

 

1.5. Metodologi 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Mempelajari dan mengumpulkan jurnal, buku, artikel, dan contoh project 

yang berhubungan dengan LBS berbasis Android. 

 

2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian kebutuhan sistem 

untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Dari proses tersebut 

selanjutnya dirumuskan arsitektur sistem baik secara global maupun 

detailnya. 

 

3. Implementasi dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem sehingga rancangan sistem 

dapat memenuhi spesifikasi permasalahan yang dihadapi.  



4 
 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem dengan 

menggunakan skenario yang sudah disiapkan. Ujicoba dan evaluasi perangkat 

dilakukan untuk mencarimasalah yang mungkin timbul, mengevaluasi 

jalannya program, dan mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 

 

5. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibangun telah 

berjalan dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.  

Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi LBS yang berbasis android.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan dari pembuatan aplikasi yang akan dilakukan 

dalam pengerjaan tugas akhir. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelaskan teori dan metode yang berhubungan 

dengan pembuatan aplikasi ini.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dari permasalahan yang ada dan 

perancangan sistem yang akan dibuat. Pada bagian perancangan system, 

akan digambarkan dengan diagram yang menjelaskan rancangan dari 

system. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi berdasarkan analisa dan 

perancangan system yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bab ini jugan 

menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melakukan pengujian 

aplikasi yang telah dibuat dan juga menjelaskan hasil dari pengujian yang 

telah dilakukan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian 

aplikasi yang telah dibuat. Pada bab ini juga berisi saran yang berguna 

demi pengembangan aplikasi ini.  

 

 


