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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Di Indonesia tren bersepeda mulai ramai kembali sejak tahun 2012. Data dari

Asosiasi Industri Pesepedaan Indonesia (AIPI) menunjukkan bahwa kebutuhan

sepeda di pasar lokal  meningkat dari 5,5 juta unit menjadi 6 juta unit dimana angka

ini naik hampir 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang artinya, terjadi

peningkatan jumlah peminat sepeda yang cukup signifikan. Fenomena ini pula yang

terjadi di kota Malang.

Kita ketahui bahwa tidak sedikit pendatang yang ada di kota Malang, seperti

dituturkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang,

Rahman Nurmala bahwa sebanyak 75 persen diantara pendatang ini adalah

mahasiswa baru. Sedangkan sisanya 25 persen merupakan pendatang yang pindah

kerja, pindah rumah atau karena aktivitas lainnya.

Bagi kalangan tertentu, bersepeda sudah menjadi gaya hidup tersendiri dan jika

dilihat dari potensi masyarakat Malang untuk bersepeda pun cukup tinggi didukung

dengan besarnya jumlah pendatang khususnya mahasiswa yang diarahkan untuk

bersepeda di kampus yang juga kebanyakan masih awam dengan jalur-jalur yang

ada di kota Malang, sehingga dirasa perlu untuk membuat sistem yang dapat

mengetahui jalur-jalur yang bisa dilalui sepeda. Sistem ini dapat berupa aplikasi,

yang tentunya mudah dioperasikan, mudah dibawa kemana saja dan  memudahkan

pengendara untuk secara cepat, tepat dan ringkas menentukan rute yang ingin

dituju. Sehingga dapat menunjangaktifitas seseorang dengan menggunakan sepeda.

Routing atau perutean adalah kemampuan untuk menunjukkan jalur jalan yang

harus dipilih dari titik A menuju titik B [1]. Routing pada peta geografis mempunyai

tujuan untuk menentukan jalur yang paling optimal, yaitu jalur dengan rute

terpendek dan biaya terkecil. Routing pada peta geografis dilakukan karena terdapat

beberapa pilihan rute (alternative route) yang bisa dilalui dengan jarak dan waktu

tempuh yang berbeda pada masing-masing rute.

Peruntukan aplikasi ini lebih diutamakan sebagai navigasi dan routing yang

didesain untuk aktivitas-aktivitas diluar ruangan outdoor dan lebih dikhususkan lagi
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kepada para pesepeda. Aplikasi ini menggunakan GPS sebagai alat bantu utama dan

juga aktivasi internet dalam pengoprasiannya dan memanfaatkan Google Maps API

v2 untuk menampilkan peta digital dan penentu rute tujuan. Teknologi seperti ini

merupakan solusi dan inovasi sistem informasi ditengah majunya perkembangan

alat komunikasi dan Operating System terutama Android yang ramah

penggunaannya dan diharapkan dapat menunjang mobilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat perkembangan tren

smartphone dikalangan masyarakat yang tinggi serta dengan kemudahan aplikasi

smartphone di segala bidang membuat teknologi informasi semakin berperan

penting. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan aplikasi di bidang

Teknologi Informasi untuk mobile agar memudahkan para penduduk asli maupun

pendatang di kota Malang menentukan pencarian rute terpendek untuk pengendara

sepeda dengan mengangkat temapenelitian “Smartphone Sebagai Alat Bantu

Navigasi Untuk Pengendara Sepeda Berbasiskan Android.”

1.2 Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang diatas, maka didapat suatu rumusan masalah

tentang bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi mobile untuk

pencarian rute terpendek untuk pengendara sepeda di kota malang dengan

memanfaatkan google maps.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pemasalahan dan juga pembahasan mengenai

sistem, maka dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memberikan batasan

permasalahan sebagai berikut :

1. Hanya berbasiskan pada android

2. Data peta menggunakan layanan online google maps v2

3. Area yang dijangkau adalah wilayah pusat kota Malang meliputi kecamatan

lowokwaru, blimbing dan klojen
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah merancang dan membangun

sebuah aplikasi pada mobile berbasiskan android dengan menggunakan layanan

Google maps sebagai penentu rute map sehingga masyarakat terbantu dengan

layanan informasi online. Tujuannya memberi kemudahan untuk melakukan

perjalanan di suatu wilayah dengan menggunakan perangkat GPS atau Network.

Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan

arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah

saat dalam perjalanan.

1.5 Metodologi

Adapun langkah langkah metode penelitian yang dipakai dalam pembuatan

tugas akhir ini adalah :

1. Persiapan

Yang termasuk dalam persiapan ini adalah diawali dengan penyusunan

proposal dan rekomendasi dari dosen pembimbing.

2. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data dan Informasi

Pada tahap awal mengumpulkan studi literatur sebagai referensi penelitian

tentang sebagai berikut :

1) Pemrograman, android, Google maps danGoogle APIsebagai interaksi

antara pemrograman android dan Google maps

2) Google Maps layanan opensource pencarian rute online yang

menggunakan data geospasial

Setelah melalui tahap pengumpulan data maka berlanjut menganalisa data

yang sudah diperoleh dari hasil literatur tersebut.

3. Analisa Kebutuhan

Menganalisa kebutuhan hardware, software dan data yang dibutuhkan

system aplikasi sebagai berikut :

1) Android minimal versi froyo 2.2

2) Support GPS, layar sentuh dan sensor compass

3) Koneksi internet minimal 3G
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4) Aplikasi dibuat menggunakan eclipse, JDK, android SDK

5) Data posisi aplikasi hasil masukan (input) pengguna, yaitu data input

lokasi awal (source) dan lokasi tujuan/lokasi akhir (target)

6) Fungsi meminta geopoint dan menampilkan rute

4. Perancangan Sistem

Setelah data terkumpul dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan

perancangan sistem yang terdiri dari perancangan arsitektur, alur kerja

aplikasi, UML dan perancangan tampilan program aplikasi (Interface).

5. Implementasi

Dalam proses ini dilakukan penerapan dan pembuatan system secara terpadu

yaitu tampilan system dan penyusunan coding program.

6. Pengujian dan Analisa Hasil

Dalam tahapan ini, sistem yang telah dibuat akan diuji dengan cara

memasukkan inputan data. Jika masih terjadi kesalahan maka akan diperiksa

kembali mulai dari perancangan sistem sampai didapat hasil yang maksimal.

7. Pembuatan Laporan

Setelah dilakukan pengujian sistem, tahap selanjutnya dalam pembuatan

tugas akhir ini adalah penyusunan laporan penelitian, selain sebagai

dokumentasi, juga sebagai pelaporan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan

selama penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan proyek akhir, tujuan

yang akan dicapai, batasan masalah dan metodologi
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BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep dan teori dasar yang mendukung

penulisan tugas akhir ini seperti google maps, gps, navigation dan

android

BAB I II Analisis Dan Perancangan Aplikasi

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan dan

pembuatan aplikasi smartphone sebagai alat bantu navigasi

pengendara sepeda di Kota Malang Menggunakan Google maps

BAB IV Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas tentang pengujian dari aplikasi yang telah

dibangun serta analisanya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama proses

perencanaan dari system serta rencana pengembangan dari seluruh

kegiatan tugas akhir yang telah dilakukan.


