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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. 

Teknologi diciptakan untuk mempermudah urusan manusia. Berbagai macam jenis 

teknologi yang tidak terhitung jumlahnya dapat kita jumpai di zaman yang modern 

ini. Pencarian informasi, bertukar informasi, dan melakukan komunikasi jarak jauh 

dengan mudah. Segala bentuk perkembangan teknologipun sangat mudah dijumpai, 

bahkan dapat dengan mudah dibeli karena harganya begitu terjangkau. Salah satu 

contoh teknologi yang sangat popular adalah Smartphone. 

Perkembangan smartphone di masyarakat Indonesia sangatlah pesat. Terbukti 

dengan adanya survei yang dilakukan pada tahun 2012 bahwa kurang lebih 43,8% 

dari para pembeli smartphone rela mengeluarkan uang lebih dari 2 juta rupiah, dan 

sebesar 28,5% pembeli smartphone rela mengeluarkan uang 1-2 juta rupiah. Sisanya, 

yaitu sebesar 27,7% hanya mau mengeluarkan uang di bawah 1 juta rupiah untuk 

mendapatkan smartphone[1]. 

Beberapa tahun yang lalu gadget hanya banyak di pakai oleh para pembisnis 

dari kalangan menangah ke atas. Alasan mereka menggunakan gadget adalah untuk 

memudahkan bisnis mereka. Namun pada zaman sekarang, gadget tidak hanya 

dipakai oleh para pembisnis saja, banyak para remaja bahkan anak-anak pun telah 

banyak menggunakan gadget. Alasan para remaja menggunakan gadget karena 

memiliki berbagi fungsi selain untuk berkomunikasi juga untuk berbagi, menghibur 

dengan audio, video, gambar, game, dan lain-lain. Anak-anak sekarang makin banyak 

menggunakan gadget hanya untuk memainkan game. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada awal tahun ini ialah, satu dari 

tiga anak bahkan mulai menggunakan smartphone ketika berumur tiga tahun. Satu 
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dari 10 anak menikmati gadget dalam usia yang lebih muda yakni dua tahun[2]. 

Fenomena ini menunjukkan, jutaan anak mengalami kecanduan gadget. 

Smartphone sendiri memang mempunyai dampak positif antara lain lebih 

mudah dalam mencari suatu informasi, selain itu memperluas jaringan persahabatan 

karena dapat dengan mudah dan cepat bergabung ke dalam social media, dan dampak 

positif lainnya. Tapi disisi lain smartphone juga mempunyai dampak negatif, salah 

satunya adalah mengganggu perkembangan anak dalam belajar. Misalnya, ketika 

guru sedang menerangkan pelajaran di depan kelas, tetapi malah sibuk main 

smartphone (buka facebook, sms/chat, dll). Dampak negatif lainnya yaitu, waktu 

tidur jadi berkurang karena keasyikan bermain smartphone. Dalam sebuah survei 

yang dilakukan The National Sleep Foundation (NSF) terhadap 1.100 orangtua yang 

memiliki anak berusia 6-17 tahun yang mempunyai smartphone terungkap bahwa 

waktu tidur anak-anak lebih sedikit daripada yang direkomendasikan[3]. Hal ini 

dikarenakan ada berbagai games menarik di dalamnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud membuat aplikasi  yang 

dapat membatasi penggunaan smartphone pada anak sehingga dapat meminimalis 

dampak negatif. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu orang tua 

dalam  mengawasi anaknya yang memiliki smartphone. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu bagaimana membuat sebuah aplikasi Parental Control pada 

smartphone android yang sudah terintegrasi dengan waktu android itu sendiri, 

sehingga smartphone akan secara otomatis terkunci sesuai dengan waktu yang telah 

diatur pada aplikasi 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi Parental 

Control pada smartphone android yang sudah terintegrasi dengan waktu dari android 

itu sendiri, sehingga smartphone akan terkunci secara otomatis sesuai dengan waktu 

yang telah di atur dan akan berjalan secara otomatis juga ketika smartphone pertama 

kali dihidupkan.  

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan dan sasaran 

yang akan dicapai, maka ada batasan pada masalah yang dibahas. Batasan masalah 

yang ditetapkan dalam tugas akhir ini adalah  

a. Smartphone yang digunakan adalah ponsel berbasis android 

b. Versi yang digunakan oleh versi Ginger Bread (2.3) 

c. Aplikasi yang dibolehkan pada mode lock hanya menerima telpon dan 

menelpon sesuai dengan nomor yang telah diatur pada aplikasi 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini terbagi 

menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan secara cermat dan 

teliti atas objek yang sudah diteliti. 
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b. Kearsipan (documentation) 

Mengumpulkan data dengan pengumpulan dokomen-dokumen yang 

telah ada untuk dilakukan analisis. 

c. Tinjauan pustaka, mempelajari buku, artikel, dan situs yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini. 

 

1.5.2.  Studi Literatur 

Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumbersumber yang 

lainnya mengenai Android sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi Android 

mobile, SQLite untuk database yang digunakan untuk menyimpan data, serta acuan 

untuk perancangan sistem dan analisa. 

 

1.5.3. Model Pengembangan 

Model yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah dengan 

menggunakan model SDLC (System Development Life Cycle) atau juga sering disebut 

Siklus Hidup Pengembangan Sistem.  

Adapun tahapan-tahapan dalam metode SDLC adalah sebagai berikut : 

a) Analisis Sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan analisis mengenai informasi dan topik - 

topik apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Parental Control ini. 

Informasi bisa berasal dari studi kepustakaan, buku, internet, ataupun tulisan tangan 

yang lainnya. Tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah untuk memudahkan dalam 

pembuatan aplikasi yang akan dibuat. Selain analisis terhadap kebutuhan, 

diperlukan pula identifikasi masalah yang mungkin akan terjadi pada aplikasi ini. 

Sehingga, akan lebih mudah untuk melakukan pemecahannya. 
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b) Perancangan Sistem 

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat rancangan untuk 

membangun aplikasi. Rancangan ini meliputi desain interface, proses serta alur 

kerja dari aplikasi ini. 

c) Implementasi Sistem  

Tahap implementasi adalah tahapan dimana sistem  atau aplikasi dibentuk 

menjadi suatu kode (program) yang siap diimplementasikan. Aplikasi Parental 

Control ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java menggunakan 

software Eclipse. 

d) Pengujian Perangkat Lunak 

Pada tahap ini akan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. Tahap uji coba pertama dilakukan sendiri oleh penulis tanpa ada pihak lain. 

Tahap ini ditujukan untuk memastikan apakah hasil dari aplikasi ini sesuai dengan 

tujuan yang diharapka sebelumnya. 

Ketika aplikasi ini lulus pada tahap uji coba pertama, aplikasi ini akan 

memasuki pada tahap uji coba lapangan yang bertujuan mengetahui tanggapan para 

pengguna secara langsung. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Lapoan ini disusun secara sistematika yang terbagi dalam bebrapa bab, 

dimana isi dari masing – masing bab tersebut akan dijelaskan dibawah ini : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul tugas 

akhir, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, batasan masalah, 

metodologi penilitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan 

pembuatan sistem. Dasar teori dari literature dan referensi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai 

bahan tugas akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisi deskripsi sistem, analisis 

perancangan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional dan 

perancangan antarmuka dari perangkat lunak yang akan 

dibangun. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas pengimplementasian aplikasi 

yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman dan 

pengujian aplikasi yang telah dibangun. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan bab serta saran – saran yang nantinya akan 

berguna bagi pengembang perangkat lunak ini ke depannya. 

 

 

 

 

 


