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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi mobile phone saat ini mengalami kemajuan 

yang cepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi mobile smartphone, 

yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk 

visual. Visualisasi merupakan salah satu bagian perkembangan aplikasi 

teknologi pencarian tata letak suatu tempat, salah satunya titik-titik tempat 

yang memiliki potensi bisnis di kota Blitar. 

Blitar merupakan kota Patria yang terkenal dengan Usaha Kecil 

Menengah (UKM) berupa buah tangan khas Blitar. Buah tangan khas Blitar 

berupa makanan maupun kerajinan tangan, seperti Sambal Pecel, Wajik 

Klethik, Es Pleret dan banyak macam kerajinan tangan. Di Blitar terdapat 

11.924 UKM [1], tetapi masih ada sebagian orang yang belum tahu jenis 

buah tangan yang khas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana untuk 

memudahkan wisatawan mencari lokasi UKM yang  terdekat.  

Salah satu sarana untuk memudahkan wisatawan mencari lokasi 

UKM yang  terdekat adalah Aplikasi Penunjuk Persebaran UKM di Kota 

Wisata Blitar. Adapun teknologi yang digunakan bermacam-macam, 

beberapa diantaranya teknologi Google API yang dijalankan pada perangkat 

mobile berbasis android. Google API merupakan bagian dari framework 

Google. Google menyediakan berbagai API (Application Programming 

Interface) yang sangat berguna bagi pengembang aplikasi untuk 

memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan oleh Google [2]. Demikian 

juga Android memiliki perkembangan yang sangat pesat di pasaran. Pasar 

pengguna Android SmartPhone meningkat secara signifikan beberapa tahun 

terakhir. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud 

merancang aplikasi Penunjuk Persebaran UKM di kota Blitar. Perbedaan 

Aplikasi ini dari penelitian sebelumnya [3], ada pada user dan platform, 

dimana aplikasi sistem informasi yang mengharuskan user aktif mencari 
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objek dan masih menggunakan dekstop. Pada aplikasi ini user bersifat pasif, 

artinya user hanya membuka aplikasi maka pada tempat tertentu akan 

mendapatkan notifikasi tentang UKM yang terdekat dengan lokasi. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah bagaimana merancang dan mengembangkan Aplikasi Penunjuk 

Persebaran UKM di kota Wisata Blitar berbasis android menggunakan 

Google API pada SmartPhone berbasis Android. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

tersedianya Aplikasi Penunjuk Persebaran UKM di kota Wisata Blitar 

menggunakan Google API pada SmartPhone berbasis android yang dapat 

membantu wisatawan untuk menemukan lokasi UKM di kota Blitar. 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

Agar hasil penelitian terarah, spesifikasi dan tidak melebar atau 

menyimpang dari tujuan semula, maka perlu dilakukan pembatasan yang 

antara lain : 

a. Aplikasi ini berjalan pada Smartphone berbasis android. 

b. Android yang digunakan 4.0 ICS (Ice Cream Sandwich)  ke atas 

c. Objek yang terdapat dalam sistem Informasi ini hanya lokasi UKM di kota 

Blitar. 

d. Tingkat kepopuleran UKM tidak diperhitungkan. 

e. Aplikasi ini menampilkan 200 titik UKM. 

 

1.5. METODOLOGI PENELITIAN 

a. Studi pustaka 

Melakukan kajian berdasarkan data-data dari buku referensi maupun 

dari sumber lain, yang didapat dari perpustakaan maupun tempat lain. 
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b. Pengumpulan data 

Setelah mengetahui semua dasar-dasar telah diketahui tahap selanjutnya 

adalah pengumpulan data, ini dilakukan untuk mempersiapkan aplikasi 

yang akan dibuat. 

c. Analisis dan Design Sistem 

Analisa ini dimaksudkan untuk memperoleh design suatu program 

aplikasi yang baik. 

d. Implementasi perangkat lunak 

Implementasi merupakan inti pekerjaan dimana dilakukan penulisan 

source code agar software dapat berjalan seperti yang dikehendaki. 

e. Uji coba dan evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba program untuk mencari permasalahan 

yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program dan mengadakan 

perbaikan jika ada kekurangan.  

f.    Pembuatan dokumentasi Tugas Akhir 

Sebagai salah satu syarat untuk untuk pengembangan selanjutnya. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan buku tugas akhir ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 

1.6.1 Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi 

pembuatan tugas akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, dan metodologi-metodologi yang digunakan serta sistematika 

penulisan pembuatan laporan tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan 

poin-poin utama secara garis besar dari keseluruhan laporan tugas akhir. 

1.6.2 Bab II : Dasar Teori 

Berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan 

tugas akhir. 
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1.6.3 Bab III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Di bab ketiga, akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem 

yang akan dibangun, diagram-diagram UML, serta user interface dari 

aplikasi. 

1.6.4 Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan 

tahap-tahap pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakkan sistem 

yang telah dibuat. 

1.6.5 Bab V : Penutup 

Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk 

pengembangan sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan 

sempurna. 

 

 


