
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa  ini,  penggunaan  smartphone semakin  pesat.  Maraknya  penggunaan 

handphone memicu berkembangnya aplikasi. Smartphone merupakan istilah dari handphone 

(cellular phone) dengan kemampuan multimedia dan computing yang lebih advance daripada 

handphone  pada  umumnya.  Pada  saat  ini,  sebagian  besar  masyarakat  menggunakan 

smartphone yang bersistem  operasi Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencangkup sistem operasi dan aplikasi. Selain itu, 

aplikasi  android juga  open source  sehingga banyak orang dapat membuat aplikasi  sendiri 

ataupun mengunduhnya tanpa biaya.

Ensiklopedia  adalah sejumlah tulisan berisi  penjelasan yang menyimpan informasi 

secara komperheensif dan cepat dipahami serta diemengerti mengenai keseluruhan cabang 

ilmu pengetahuan tertentu atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang 

tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topic bahasan pada tiap-tiap artikel yang 

disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam 

bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan.[8]

Seringkali  Ensiklopedia  dicampurbaurkan  dengan  kamus  dan  ensiklopedia-

ensiklopedia awal memang berkembang dari kamus. Desain ensiklopedia didalamanya yaitu 

tampilan dari sebuah ensiklopedia yang berisikan mengenai informasi-informasi yang akan 

ditampilkan dalam sebuah buku tersebut sebagai sumber informasi.

Transportasi  adalah pemindahan manusia,  hewan   atau barang dari  satu tempat  ke 

tempat  lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh  manusia  atau 

mesin. [7] Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas 

sehari-hari.  Transportasi  dibagi  menjadi  3  yaitu,  transportasi  darat,  transportasi  laut  dan 

transportasi  udara.  Dari  masing-masing  jenis  transportasi  tersebut  memiliki  ciri  masing-

masing, baik dari sarana dan prasarana.

Ensiklopedia  Alat  Transportasi  Berbasis  Android  merupakan   sebuah  ensiklopedi 

dimana  tampilan  yang  akan  dibuat  tidak  lagi  dalam  berbentuk  buku,  melainkan  dengan 

memanfaatkan  kemajuan  dari  teknologi  maka  ensiklopedia  tersebut  ditampilkan  dengan 

menjadi  lebih  menarik  melalui  aplikasi  mobile  android.  Aplikasi  Ensiklopedia  Alat 

Transportasi Berbasis Android dibuat karena masih belum adanya aplikasi yang memberikan 

informasi pada mobile Android. Pengguna teknologi yang dimanfaatkan untuk ensiklopedia 



ini yaitu handphone. Melalui media tersebut maka untuk mengetahui ensiklopedia yang ada 

tidak  lagi  dengan  melihat  pada  sebuah  media  buku,  akan  tetapi  dapat  dilihat  melalui 

handphone.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang diangkat dalam tugas akhir 

ini antara lain :

1. Bagaimana   aplikasi  ini  bisa  dapat  mempermudah  user  dalam  mengenal  alat 

transportasi?

2. Bagaimana user bisa mengetahui informasi setiap alat transportasi?

3. Bagaimana mengumpulkan data berbagai macam alat transportasi?

4. Bagaimana  membuat  fasilitas  searching untuk  pencarian  kata-kata  yang  berhungan 

dengan ensiklopedia alat transportasi berbasis android?

1.3. Batasan Masalah

Pada tugas  akhir  ini  perlu didefinisikan beberapa batasan masalah mengenai  sejauh 

mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Dan permasalahn ini dibatasi pada implementasisystem 

pada Android phone, yang mencangkup: 

1. Aplikasi ini hanya berisikan mengenai macam alat transportasi berupa gambar.

2. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman J2ME.

3. Sistem yang akan dibuat dengan memanfaatkan Handphone Android

4. Memberikan informasi alat transportasi berupa berikut ini:

• Nama alat transportasi

• Jenis transportasi

• Profesi yang berhubungan dengan alat transportasi

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan  tugas  akhir  ini  adalah  membuat  suatu  aplikasi  ensiklopedia  alat 

transportasi berbasis android agar dapat mengetahui informasi alat transportasi dan belajar 

kosa kata.

1.5. Metode Penelitian



Pembuatan  tugas  akhir  ini  dilakukan  dengan  mengikuti  metode  penelitian  sebagai 

berikut:

1. Studi Literature dan web Alat Transportasi yang ada.

Pada tahap studi literature merupakan tahap pencarian informasi sehubungan dengan 

proses-proses  yang  terdapat  dalam  web  kebudayaan  yang  telah  ada 

sebelumnya.Mengumpulkan  referensi  yang  berkaitan  dengan  ensiklopedia  alat 

transportasi serta bagaimana mengimplementasikan kedalam sebuah aplikasi berbasis 

mobile.Literatur yang digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet, dan 

jurnal.

2. Analisa dan perancangan Ensiklopedia Alat Transportasi.

Tahapan ini  merupakan tahapan untuk melakukan analisa  data,  konsep yang telah 

terkumpul dan membuat aplikasi ensiklopedia alat transportasi dengan pemrograman 

bahasa java.

3. Implementasi Ensiklopedia Alat Transportasi.

Tahap implementasi perangkat lunak adalah tahap untuk mengimplementasikan hasil 

rancangan yang sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman java (J2ME)

4. Uji Coba dan Evaluasi.

Tahap uji coba dan evalusai adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil implementasi 

yang  dibuat  sesuai  dengan  analisa  dan  rancangan,  dan  selanjutnya  dukakukan 

evaluasiuntuk mengetahui bug yang disempurnakan kemudian.

5. Penyusunan laporan Tugas Akhir

Pada  tahap  akhir  disusun  buku  sebagai  dokumentasi  dari  pengerjaan  tugas 

akhir.Dokumentasi  dibuat  agar  memudahkan  pengembangan  ensiklopedia  alat 

transportasi ini dikemudian hari.

1.6. Sistematika Penulisan

Buku tugas akhir  ini  akan dibagi  menjadi  beberapa bab dengan sistematika sebagai 

berikut :

Bab I  : Pendahuluan

Bab  ini  meliputi  latar  belakang,  tujuan,  rumusan  masalah,  batasan  masalah,  metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II :Dasar teori



Bab  ini  menjelaskan  tentang  sejumlah  teori  dasar  yang  mendukung  secara  teknis 

pengerjaan apliksau yang dikerjakan.

Bab II : Analisa dan perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari system yang akan dibuat, 

meliputi  :  perancangan  data,  perancangan  proses  dan  perancanganantarmuka. 

Perancangan dilakukan dengan menggunakan metode berorientasi objek.

Bab IV: Implementasi dan uji coba

Bab ini berisi  tentang pembuatan aplikasi  dari  perancangan system yang telah dibuat 

pada bab III.

Bab V : Penutup

Bab ini  berisikan  kesimpulan  dari  system yang dibuat  serta  saran untuk kepentingan 

lebih lanjut.


