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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, teknologi perangkat mobile semakin berkembang pesat. 

Perkembangan tersebut diikuti pula dengan perkembangan sistem operasi mobile 

yang semakin beragam yang bisa membuat perangkat mobile tersebut menjadi 

perangkat mobile yang cerdas. Salah satu sistem operasi mobile yang sedang 

populer saat ini adalah sistem operasi Android. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat 

semakin dimudahkan untuk memperoleh informasi. Termasuk perubahan bentuk 

media ensiklopedia, yang dulunya hanya berupa buku atau media cetak, maka saat 

ini sudah ada ensiklopedia yang berbentuk digital, berupa aplikasi maupun situs 

web. Jika dulu untuk mencari informasi pada ensiklopedia berupa media cetak, 

pengguna harus membolak-balik halaman dan hal ini bisa memakan waktu yang 

relatif lama, saat ini sudah ada ensiklopedia yang berbentuk digital. Ensiklopedia 

digital semakin berkembang karena sifatnya yang user friendly dan dibuat dengan 

interface yang menarik sehingga pengguna tidak mudah bosan. Untuk mencari 

informasi juga semakin mudah karena pengguna tidak perlu membolak-balik 

halaman seperti pada ensiklopedia berupa media cetak.  

Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang 

menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti 

mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang 

ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu 

topik 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(Tim Ganeca Exact, 2008). 

Kelebihan lain pada ensiklopedia digital ini adalah memanfaatkan 

multimedia dan pencariannya berdasarkan kategori daerah dan menu makanan 

tradisional. Elemen-elemen multimedia seperti teks dan gambar. Dan juga 
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pengguna tidak hanya bisa melihat data dari resep masakan yang sudah ada, tetapi 

juga bisa menambahkan data resep yang baru. Karena dalam aplikasi ini terdapat 

menu update data yang bisa dilakukan secara online. Dengan adanya elemen-

elemen multimedia tersebut, menjadikan tampilan ensiklopedia digital lebih 

menarik dan lebih mudah digunakan karena mampu berinteraksi dengan 

pengguna. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat tugas 

akhir dengan judul “RANCANG BANGUN APLIKASI ENSIKLOPEDIA 

WISATA KULINER BERBASIS ANDROID” yang akan diimplementasikan 

untuk sistem operasi Android. Melalui tugas akhir ini, penulis juga mengharapkan 

bisa memberikan informasi tentang makanan tradisional yang menjadiakan ciri 

khas suatu daerah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi ensiklopedia yang mudah dimengerti oleh 

user dan dengan interface yang menarik pada  platform Android? 

2. Bagaimana mengimplementasikan rancangan aplikasi ensiklopedia 

makanan terdisional dengan Actionscript sebagai bahasa pemrograman 

yang terdapat dalam Flash builder? 

3. Bagaimana menguji aplikasi ensiklopedia makanan tradisional dengan 

Flash Builder pada platform Android ? 

1.3 Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini  

adalah:  

1. Merancang aplikasi ensiklopedia yang mudah dimengerti oleh user dan 

dengan interface yang menarik pada  platform Android 

2. Mengimplementasikan rancangan aplikasi ensiklopedia makanan 

tradisional dengan Action script sebagai bahasa pemrograman yang 

terdapat dalam Flash builder 
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3. Menguji aplikasi ensiklopedia makanan tradisional dengan Flash Builder 

pada platform Android 

1.4 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini, penulis mendefinisikan beberapa batasan  masalah 

untuk memperjelas sejauh mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Batasan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Sistem dijalankan pada perangkat mobile (smartphone) Android versi 

2.3(Gingerbread)  ke atas, dengan minimum processor sebesar 800Mhz. 

2. Aplikasi ensiklopedia dibangun menggunakan Flash Builder dan bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah Actionscript. 

3. Aplikasi yang dibuat dilengkapi dengan elemen-elemen multimedia 

antara lain teks, dan gambar. 

4. Aplikasi ensiklopedia ini untuk kota yang berada di propinsi jawa 

timur, jawa tengah, dan jawa barat. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Pengumpulan bahan serta pembelajaran tentang teori-teori pendukung 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. Pengumpulan data 

tentang tentang makanan tradisional dan bagaimana cara membuat 

ensiklopedia yang benar melalui referensi-referensi yang ada, baik melalui 

media internet maupun media lainnya. 

2. Studi literatur tentang: 

a) Flash Builder 

Flash builder adalah software yang berbasis eclipse dan mempunyai 

kemampuan untuk membuat aplikasi mobile, web ataupun desktop 

dengan menggunakan bahasa pemrograman actionscript. Software ini 

dirilis oleh Adobe System dan dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi untuk sistem operasi android, iOS serta Blackberry playbook. 
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b) Actionscript 

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah actionscript. Actionscript 

ini hampir mirip dengan javascript dalam web. Actionscript berfungsi 

untuk mengontrol objek dalam Flash, mengatur navigasi dan 

interaktifitas dengan pengguna. Letak interaktifitas sebuah file Flash 

terletak pada pemakaian actionscript. (Rio, 2006) . 

3. Perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang meliputi perancangan 

sistem dan pembuatan flowchart dari aplikasi yang akan dibuat. Setelah  

rancangan sistem jadi, lalu membuat aplikasi sesuai dengan rancangan 

sistem. 

4. Tahap implementasi menggunakan actionscript yang terdapat pada Flash 

Builder. 

5. Pengujian dan analisis data. Pada tahap ini, aplikasi yang dibuat harus 

bebas error dan dilakukan pengujian atas aplikasi yang telah dibuat, 

apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Jika ternyata aplikasi 

masih terdapat error atau tidak sesuai harapan, maka akan dilakukan 

perbaikan-perbaikan. 

6. Tahap akhir adalah pembuatan laporan dari hasil yang telah dicapai selama 

proses pangerjaan tugas akhir ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian dan pembahasan ini di susun dalam beberapa bab, setiap bab 

memuat beberapa sub bahasan, dengan sistematika penulis sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan adalah bab pertama dari tugas akhir yang memuat tentang 

berbagai alasan tentang pentingnya dilakukan penelitian ini, untuk apa penelitian 

tersebut dan mengapa penelitian itu dilakukan, Oleh karena itu, bab pendahuluan 

terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan malalah, batasan masalah, tujuan 

tugas akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang pembuatan 

tugas akhir, teori yang dinahas antara lain tentang flash builder, actionscript dan 

bagaimana membuat suatu ensiklopedia yang benar dan menarik. 

     BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi desain dan analisa perancangan sistem dari aplikasi yang akan 

dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN PROGRAM 

Bab ini berisi implementasi dari desain program dan penjelasan mengenai 

cara penggunaan program. Pada bab ini berisi pengujian dari aplikasi yang telah 

dibuat apakah telah sesuai rancangan dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan program ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


