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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter 

diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa 

Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada 

ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 

112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan.  

Banyak alat transportasi yang bisa digunakan untuk mengelilingi Kota 

Malang. Mulai dari kendaran umum sampai kendaraan pribadi. Bagi orang 

malang yang sudah tahu seluk beluk daerah Kota Malang tentu tak kesulitan 

menuju tempat yang dituju. Tetapi bagi orang yang belum tahu menahu 

tentang daerah yang ada di Kota Malang, tentu merasa kebingungan untuk 

menuju tempat yang dituju. Maka dari itu perlu adanya sebuah Guide 

(Pemandu) untuk mempermudah menjelajahi Kota Malang. 

Karena hal ini saya mempunyai gagasan untuk membuat suatu aplikasi 

yang bisa membantu seseorang yang belum tahu menahu tentang daerah di 

Kota Malang. Aplikasi ini nanti memadukan beberapa teknologi yang sudah 

ada sehingga bisa mempermudah seseorang yang ingin menggunakan aplikasi 

ini. 

Beberapa teknologi tersebut adalah Radio Frequency Identification 

(RFID).  RFID merupakan sebuah sistem identifikasi frekuensi radio 

menggunakan tag atau label yang dipasang pada objek untuk diidentifikasi. 

Radio dua arah pemancar-penerima, dimana disebut sebagai pemeriksa atau 

pembaca, mengirimkan sinyal ke tag lalu membaca responnya. Sebuah 

pembaca RFID mengirimkan sinyal radio yang dikodekan untuk memeriksa 

tag. Lalu, tag menerima pesan dan merespon informasi yang diidentifikasinya. 

RFID ini akan dipadukan dengan Aplikasi Mobile berbasis Android.  

RFID yang akan diterapkan nanti akan menjadi sebuah tag / penanda 

suatu informasi. Informasi yang akan diterima nanti berupa lokasi tempat 

dimana orang tersebut berada. RFID ini juga akan menjadi sebuah sistem 
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aktivasi otomatis aplikasi yang akan dibuat nanti. Aplikasi ini nanti akan 

menjadi sebuah alat pemandu (Guide) bagi orang yang belum tahu tentang 

daerah di malang dan ingin bepergian di Kota Malang dengan menggunakan 

transportasi umum yaitu angkot.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

 Bagaimana membangun aplikasi NFC Malang Transport Guide pada 

Mobile? 

 Bagaimana Radio Frequency Identification (RFID) dapat digunakan 

sebagai Tag / Penanda suatu Informasi? 

 Bagaimana membuat Maps rute jalur angkutan kota Malang? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

 Membangun aplikasi NFC Malang Transport Guide pada Mobile. 

 Mengembangkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID)  

sebagai Tag / Penanda suatu informasi. 

 Membuat Maps rute jalur angkutan kota Malang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

 Transportasi umum yang di gunakan sebagai sampel data adalah angkot. 

 Jalur yang digunakan adalah jalur dalam Kota Malang. 

 Hasil pencarian angkot hanya melayani satu jalur trayek angkot dan tidak 

bisa transit antar angkot. 

 Tidak melayani pencarian angkot untuk rute terdekat. 

 Orang yang ingin menggunakan aplikasi ini harus tahu dimana daerah dia 

berada dan kemana daerah tujuannya (daerah berada di dalam area Kota 

Malang). 
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 Radio Frequency Identification (RFID) digunakan sebagai Tag / Penanda 

di tempat umum (Terminal Arjosari dan Terminal Landungsari). 

 Aplikasi ini berbasis Client Server. 

 Client menggunakan Mobile Device Android yang mendukung teknologi 

Radio Frequency Identification (RFID). 

 Server berbasis Web Service. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Sistem ini akan dibuat dengan beberapa metode dan beberapa tahap 

diantaranya adalah :  

1.5.1 Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan aktifitas untuk penggalihan data, informasi, 

dan literatur yang berkaitan dengan Radio Frequency Identification 

(RFID), Web Service, Android Aplication Development dan 

bagaimana menerapkan suatu hasil analisis tersebut ke dalam 

implementasi. Selain itu juga digunakan studi literatur untuk 

kelengkapan data dalam penelitian. Adapun sumber data atau literatur 

di ambil dari buku, jurnal, paper dan internet.  

 

1.5.2 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan suatu analisis kebutuhan dari sistem 

yang akan di bangun. Kebutuhan sistem yang akan dibangun dapat 

digambarkan dengan skema di bawah ini. 

 

Gambar 1.1 Skema Rancangan Sitem 
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Dalam desain sistem Terdapat 2 activity yang akan dijalankan 

pada aplikasi ini, yaitu activity cari jalur dan activity lihat map. Dalam 

activity ini alur kerjanya adalah sebagai berikut : 

 

1. Activity cari jalur 

a. User melakukan Authentikasi Tag RFID 

b. Device menerima Authentikasi Tag RFID 

c. User Memilih lokasi dimana dia berada dan kemana 

Tujuannya 

d. Device Client memproses pilihan User dan Mengirimnya 

ke server 

e. Server Mengolah data dari Client 

f. Jika data yang diminta ada maka hasil dari pilihan user 

akan dikirimkan 

g. Jika data yang diminta tidak ada maka muncul pesan isikan 

data yang valid 

h. Selesai 

 

2. Activity lihat Map 

Diasumsikan User sudah masuk ke dalam aplikasi dan sudah 

mendapatkan lokasi yang dicari: 

a. User Memilih tombol lihat jalur 

b. Device Client memproses pilihan User dan Mengirimnya 

ke server. 

c. Server Mengolah data dari Client. 

d. Data yang diminta dikirim oleh server. 

e. Selesai 

Berikut adalah Flow chart kedua Activity : 
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  Gambar 1.2 Alur Kerja Cari Jalur   Gambar 1.3 Alur Kerja lihat  

Map 

 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan interface dan 

penambahan fitur-fitur di dalam aplikasi. Dan terakhir adalah 

melakukan pengujian dari sistem aplikasi yang telah dibuat. Untuk 

compiler Android di-install eclipse dan android SDK. Sementara itu 

dibuat juga web service sebagai server untuk mengolah data. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian  dilakukan  pada  telepon  seluler  Android yang 

mempunyai teknologi RFID. Adapun hal-hal yang perlu diujikan 

mengacu dari beberapa kriteria diantaranya: 

- Memeriksa apakah aplikasi nanti yang sudah jadi dibuat dapat 

langsung aktif ketika mengalami kontak langsung dengan RFID Tag. 

- Memeriksa apakah informasi yang diberikan oleh RFID Tag tersebut 

sudah benar (menyangkut lokasi dimana RFID tersebut ditempatkan 

sebagai titik awal dari sebuah tujuan akhir perjalanan). 

- Melakukan input data dan melihat hasil data yang diinginkan. 

- Melihat akurasi data yang diolah oleh server. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dilakukan disini adalah berdasarkan urutan 

pembahasan yang dilakukan didalam penyusunan penelitian tugas akhir ini. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

A. BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian implementasi tugas akhir yaitu latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

B. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori dan penjelasan yang merupakan dasar 

dari pembuatan aplikasi ini. 

C. BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa permasalahan yang mendasari pembuatan aplikasi 

dan desain user interface serta apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. 

D. BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi program berdasarkan desain yang telah dibuat 

dan petunjuk pemakaian aplikasi serta pengujian aplikasi. 

E. BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta 

saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


