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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Taksi adalah salah satu alat alternatif transportasi darat yang dapat 

digunakan oleh masyarakat yang di kelolah oleh suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa trasportasi. Dalam pelayanannya kita 

dapat  memesan langsung taksi  melalui telepon ,selain itu kita juga dapat 

memakai jasa tersebut tanpa harus memesan terlebih dahulu melalui telepon 

(menunggu atau memanggil taksi melintas di pinggir jalan),akan tetapi 

menggunakan trasportasi taksi dengan memesan taksi terlebih dahulu 

merupakan cara paling aman untuk bepergian terutama apalagi pada waktu 

malam hari. Ketika kita menggunakan jasa taksi dengan memesan terlebih 

dahulu, kita akan mendapat taksi dari armada yang kita  suka lebih mudah 

dari pada menunggu taksi lewat di pinggir jalan. 

Dalam proses menjalankan pelayanan pemesanan taksi dari calon 

penumpang,perusahaan penyedia jasa armada taksi masih menggunakan 

teknologi radio,operator akan menghubungi melalui komunikasi radio dan 

membroadcast pesanan secara satu arah ke semua unit mobil taksi dalam 

cakupan radiusnya dan pada saat sopir-sopir yang dapat menjangkau 

customer,sopir mereplay pesanan dengan berebut untuk mendapatkan 

siapakah yang berhak menjemput calon penumpang taksi tersebut dan 

dimana operator juga melacak status armada – armada melalui komunikasi 

radio,dimana dalam proses tersebut dalam dunia pertaksian dikenal dengan 

istilah dispatch. Dalam pengertiannya,dispatch adalah prosedur untuk 

menugaskan karyawan (pekerja) atau kendaraan kepada pelanggan dimana 

perusahaan yang mengirimkan termasuk taksi,kurir,atau jasa layanan darurat 

dan melacak status pekerja atau armada yang dikirim.  
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Dengan menggunakan teknologi radio masih memiliki kendala yaitu 

cakupan area teknologi radio yang terbatas pada lokasi, jumlah tower 

pemancar juga frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang memiliki 

keterbatasan (misal dalam hal izin dan alokasi) dan itu pun kurang 

lengkap,karena customer  masih harus menunggu taksi yang dipesannya 

untuk datang kelokasinya yang pastinya membutuhkan waktu yang relatif 

lama karena pihak operator tidak mengetahui jarak terdekat armada taksi 

yang tersedia dengan customer tanpa adanya informasi dari semua armada 

taksi. Pada penelitian sebelumnya dimana terdapat peneliti yang mencoba 

untuk mengimplementasikan suatu sistem smart dispatch taxi yang mana 

pada penelitian tersebut pada sisi pemesananya menggunakan metode SMS 

Gateway dan menggunakan perangkat GPS pada armada taksi untuk 

mengetahui posisi user yang memesan yang telah dilakukan via aplikasi 

pemesanan dengan program berbasis .NET CF.[1] dan menggunakan control 

berbasis desktop untuk management pemesananya [5]. 

Di era yang modern dan perkembangan teknologi baru-baru ini 

terutama pada teknologi mobile dengan adanya perangkat GPS (Global 

Positioning System) serta teknologi paket data atau internet yang semakin 

murah diharapkan mampu menjembatani dan mengatasi permasalahan di 

atas. Selain itu ada berbagai macam sistem operasi dalam teknologi mobile 

yang memiliki kelebihan masing- masing. Android adalah system operasi 

untuk mobile seluler berbasis Linux sebagai kernelnya dan merupakan 

smartphone yang menyediakan platform terbuka (Open Source) bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri,dan saat ini 

perangkat smartphone android dapat kita peroleh dengan harga yang 

terjangkau.. 

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ada pada jasa 

transportasi taksi ini dan perkembangan teknologi mobile smartphone perlu 

dikembangkan aplikasi berbasis android untuk sistem dispatch dan sistem 

order pada taksi,maka pada Tugas Akhir ini peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Rancang Bangun Sistem Dispatch & Sistem Order Pada 

Taxi Berbasis Android”. Dengan system ini ditujukan guna membantu 
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calon penumpang maupun perusahaan penyedia jasa trasnportasi taksi 

untuk dapat mengetahui posisi-posisi armada,adanya kepastian lokasi 

customer,taksi yang menangani order,mengestimasi waktu penjemputan 

karena order disebarkan ke armada taksi yang terdekat saja dengan 

customer. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana melakukan analisa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bagi 

penyedia jasa transportasi taksi? 

2. Bagaimana melakukan analisa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

customer taksi? 

3. Bagaimana mendesain aplikasi yang dapat dimengerti oleh sopir taksi dan 

customer taksi? 

4. Bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan GPS (Global Positioning 

System) pada perangkat mobile smartphone untuk jasa transportasi 

terutama taksi? 

5. Bagaimana mengimplementasikan digitalisasi proses order taksi dan 

proses pelelangan order dan broadacast order taksi dari customer kepada 

sopir taksi atau armada taksi yang terdekat dengan cutomer?  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini diantaranya adalah : 

1. Aplikasi ini hanya berhubungan dengan sistem dispatch dan sistem order 

untuk armada transportasi taksi. 

2. Aplikasi hanya berhubungan dengan armada taksi yang dikeolah oleh 

penyedia jasa dan order customer pada taksi penyedia jasa tersebut. 

3. Server akan menyebarkan atau  membroadcast order ke 1-5 armada taksi  

yang terdekat dengan posisi relatif customer. 

4. Menggunakan formula atau rumus haversine untuk mengetahui dan 

menentukan jarak posisi taksi manakah yang terdekat dengan customer 

yang memesan. 

5. Penggunaan teknologi GPS pada mobile smartphone yang digunakan 

untuk mengetahui posisi calon penumpang dan taksi. 
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6. Aplikasi yang dihasilkan hanya dapat berjalan pada mobile android. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1.   Merancang dan membangun sebuah aplikasi pemesanan taksi. 

2.   Merancang dan membangun sebuah aplikasi pelelangan order taksi dari 

customer. 

3. Membangun aplikasi yang dapat mem-broadcast order taksi ke sopir 

armada taksi yang terdekat dengan lokasi customer. 

4. Membangun aplikasi yang dapat mengetahui atau monitoring posisi dan 

activity armada taksi. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Mengumpulkan beberapa artikel,jurnal,tutorial yang mengarah 

pada pembelajaran teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diambil mengenai konsep diantaranya Global Positioning System 

(GPS),Android Developmen Aplication,Web Service untuk pertukaran 

data antara server dengan client pada system yang akan dikembangkan. 

2. Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahapan ini merupakan proses analisa kebutuhan untuk apa yang 

dibutuhkan dan yang bisa dilakukan sistem serta bagaimana sistem 

bekerja. 

1. Dalam  sistem dispatch dan sistem order pada taksi ini bekerja lewat 

jaringan paket data atau  internet agar dapat saling berhubungan 

antara server dan semua taksi begitu juga customer. 

2. GPS untuk mengetahui posisi taksi dan costumer dalam bentuk titik 

koordinat (Latitude,Longtidute).  
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3. Sistem pada order taksi dapat melakukan order taksi,melihat status 

order dan dapat menampilkan posisi taksi yang menangani order pada 

map/peta. 

4. Pada sistem taksi (dispatch) yang terdekat dengan customer dapat 

menerima  broadcast  order yang dikirim oleh server dan akan 

dikonfrimasi oleh sopir taksi(yang juga dilakukan melalui aplikasi 

mobile ),serta dapat menampilakan posisi customer pada map/peta 

5. Server bertugas memproses data customer (dari order customer, yang 

juga dilakukan melalui aplikasi mobile) dan data taksi untuk 

mendapat posisi taksi yang terdekat dengan customer,membroadcast 

order kepada armada taksi yang terdekat dengan calon penumpang 

dan mengirimkan info status order pada calon penumpang. 

3. Desain Sistem 

Pada tahapan ini perancangan ini meliputi pembuatan desain 

dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) meliputi Use 

Case Diagram, Aktifity Diagram,dan ER Diagram dari system dispatch 

dan order pada yang akan dibuat.Selain itu, juga melakukan perancangan 

dasar pembuatan aplikasi, sehingga tampilan antarmuka aplikasi menjadi 

lebih terstruktur. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini aplikasi akan di install pada gadget berbasis android 

yang mendukung,kemudian aplikasi bisa langsung digunakan tanpa 

harus menambahkan aplikasi pendukung lainnya dan pembangunan 

sistem menggunakan bahasa pemograman Java dengan Android 

Development Kit. 

5. Pengujian 

Melakukan ujicoba aplikasi sistem dispatch dan pemesanan 

terhadap implementasi yang telah dilakukan, dimana pada aplikasi order  

taksi  akan di ujicobakan customer  mendapatkan taksi yang posisinya 

terdekat dengan dirinya dan pada sistem dispatch akan di ujicobakan taksi 
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yang terdekat dengan customer pada jarak tertentu (misal 2km) mendapat 

broadcast order dan dapat melakukan konfrimasi order. Apabila terjadi 

error dan lain sebagainya pada sistem ini maka akan segera di lakukan 

perbaikan. 

6. Pembuatan Laporan 

Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil 

penelitian dan pengerjaan sistem aplikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

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

tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang literature dan teori-teori yang digunakan sebagai 

referensi serta pendukung dalam proses pembuatan sistem aplikasi. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisa system, perancangan object 

oriented (UML diagram) dalam system dispatch dan order pada taxi 

berbasis android dan perancangan arsitektural 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi program dan 

system yang telah dibangun dan pengujian system yang sudah terbentuk 

guna mengetahui bahwa sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang bisa diberikan baik untuk pengembang 

system selanjutnya agar system ini dapat lebih bermanfaat kedepannya. 


