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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha penyewaan mobil atau yang bisa disebut juga dengan Rent-Car 

sudah semakin banyak. Seiring dengan hal itu, mucul masalah yang harus 

dihadapi oleh perusahaan Rent-Car, yakni tindak kejahatan pencurian kendaraan 

bermotor atau curanmor yang semakin marak saat ini. Oleh sebab itu, 

pengamanan ekstra diperlukan terhadap kendaraan yang akan disewakan. 

Tracking system  merupakan sistem yang digunakan dalam rangka untuk 

melakukan pematauan perpindahan posisi suatu object terhadap posisi relatif suatu 

titik. Teknologi Tracking systemberkembang pesat akhir-akhir ini, baik digunakan 

pada object hidup ataupun pada objeck tidak bernyawa.Sebagai contoh, teknologi 

ini digunakan oleh para ahli konservasi untuk mengetahui jumlah ekosistem 

tertentu dalam suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian 

alam.Selain itu, teknologi digunakan untuk pengetahui keberadaan suatu device 

atau alat tertentu, yakni untuk memperlihatkan posisi atau positioning system yang 

sedang dilalui ataupun posisi keberadaan alat tersebut. 

TeknologiTracking system pada mobile device memanfaatkan teknologi 

GPS atau Global Positioning System, merupakan teknologi yang digunakan untuk 

menetukan posisi suatu benda.GPS dapat menentukan lokasi dari suatu obyek di 

bumi dengan tingkat akurasi hingga 10 meter. Teknologi lain selain menggunakan 

GPS yaitu pemanfaatan RSSi (received signal strength indicator). Pada pemanfaat 

teknologi RSSi, digunakan posisi dan kekuatan sinyalnya dari Base Station (BTS) 

operator seluller yang dipakai oleh mobile device,  dimana dimanfaatkan Cellular 

Identity (Cell-Id) untuk mendapatkan posisi dari BTS yang 

bersangkutan.Dikarenakan menara atau BTS dapat mencakup wilayah yang besar 

maka keakurasian datanya lebih rendah dari GPS. Untuk menutupi keakurasian 

yang rendah dari Cell-ID akan ditutupi menggunkan rumus menghitung jarak BTS 

ke mobile device menggunakan metode RSSI. 

Dalam tugas akhir ini akan diimplementasikan Tracking System berbasis 

teknologi mobile untuk mengetahui posisi dari kendaraan yang disewakan. 
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Perangkat mobile berbasis android diletakkan di dalam kendaraan. Aplikasi dalam 

perangkat mobile tersebut akan memanfaatkan teknologi Cell-ID dan GPS 

(Global Positioning System). Koordinat yang didapat secara realtime akan 

dikirimkan ke web server yang berfungsi sebagai pusat monitoring posisi 

kendaraan. Server yang memproses data yang masuk dan menampilkan posisi 

kendaraan yang sedang di pantau di peta digital. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi tracking system pada mobile device 

untuk menentukan posisi kendaraan. 

2. Bagaimana mengimplementasikan GPS untuk menentukan posisi 

kendaraan. 

3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma RSSI untuk menentukan 

jarak relative mobile device ke BTS. 

4. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi tracking system pada 

mobile device android. 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari perancangan sistem ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui bagaimana cara merancang aplikasi tracking system pada 

mobile device untuk menentukan posisi kendaraan. 

2. Mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan GPS untuk 

menentukan posisi kendaraan. 

3. Mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan algoritma RSSI 

untuk menentukan jarak relative mobile device ke BTS. 

4. Mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi tracking 

system pada mobile device android. 
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1.4. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem hanya akan dibangun bertujuan untuk Tracking System bukan 

untuk penentuan rute. 

2. Data yang ditampikan di server sebagai pusat kontrol hanya berupa 

node atau tanda dan informasi nomor mobil yang sedang dipinjamkan. 

3. Penentuan koordianat longitude dan latitude berdasarkan informasi 

dari GPS. 

4. Pengujian hanya akan dilakukan di daerah perkotaan. 

5. Uji coba yang dilakukan akan hanya menggunakan perangkat mobile 

berbasis android. 

6. Tidak menjelaskan bagaimana proses perpindahan Cell-ID dari satu 

BTS ke BTS yang lain. 

7. Perangkat lunak yang dibuat tidak dapat berjalan tanpa adanya SIM 

card yang berguna untuk menghubungkan mobile device dengan 

operator. 

1.5.  Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian, penulis melakukan beberapa cara dalam 

penulisan laporan penelitian ini. Adapun metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisa kebutuhan sistem 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu menganalisa, 

mempelajari dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh sistem yang 

ada. Menspesifikasikan sistem, yaitu perincian masukan yang 

digunakan, database yang ada, dan proses yang dilakukan. 

2. Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci, 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan 

model baru yang diusulkan.Proses desain menterjemahkan kebutuhan 

ke dalam representasi software yang dapat diukur kualitasnya sebelum 

mulai coding. 
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3. Implemetasi Sistem 

Bentuk rancangan diubah menjadi suatu bahasa pemrograman yang 

dapat dimengerti oleh mesin komputer.Pembuatan sistem ini 

menggunakan bahasa pemograman java pada platform android. 

4. Pengujian (Testing) 

Segera sesudah objek program dihasilkan, pengujian program 

dimulai.Proses testing difokuskan pada logika internal software. 

Jaminan bahwa semua fitur sudah dites menjamin bahwa definisi 

inputakan menghasilkan output yang diinginkan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diuraikan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam 

pembuatan“Aplikasi Pemantau Penyelewengan Kendaraan Rant-

Car Menggunakan CELL-ID dan GPS Pada Mobile 

Platform”Berbasis Android. 

 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem dalam pembuatan 

perangkat lunak. Uraian perancangan sistem ini meliputi 

perancangan data mengenai data input dan output sistem, 

perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan bekerja 

dengan proses-proses tertentu, maupun perancangan antar muka 

dalam desain dan implementasi yang akan digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB IV:  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi implementasi dan pengujian terhadap sistem yang 

telah dibuat dalam bentuk program komputer dengan beberapa 

contoh uji coba untuk menganalisa keberhasilan dari program itu 

sendiri. 

 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembuatan program dan saran-saran 

yang dikemukakan mengenai penggunaan sistem. 


