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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan metodologi yang mendasari pembuatan skripsi ini.  

1.1. Latar Belakang 

Geosocial networking merupakan salah satu type dari social networking 

yang menggunakan geographic services seperti geocoding dan geotagging yang 

dapat membuat bentuk sosialisasi yang dinamis. Untuk jenis aplikasi mobile dapat 

menggunakan informasi text yang dikirim ke user dan dapat melakukan location 

based service dimana user berada. 

Dalam penelitian sebelumnya 
[4]

, aplikasi untuk geosocial networking 

masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya aplikasi yang ada saat ini tidak 

bisa mengomentari pernyataan dari user lain. Dalam geosocial networking saling 

berkomentar menjadi media untuk menjalin dan mempererat pertemanan, 

khususnya dalam perniagaan saling berkomentar bisa menjadi referensi bagi user 

lain terhadap suatu tempat perniagaan baik dalam lokasi, layanan, produk, 

ataupun diskon dan promo yang ada pada tempat tersebut.  

Kekurangan yang lain adalah tidak adanya sub lokasi dalam suatu lokasi 

misalkan pada sebuah mall pasti terdapat banyak gerai. Aplikasi yang ada hanya 

memberikan informasi yang berifat umum tentang mall tersebut dan tidak 

memberikan informasi yang spesifik tentang informasi suatu gerai dalam mall 

tersebut. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi user yang ingin mengetahui tempat 

menarik apa saja yang ada dalam mall tersebut. 

Permasalahan tersebut membuat penulis untuk membuat tugas akhir yang 

berjudul “ Prototype Geosocial Networking Untuk Perniagaan” untuk merancang 

dan membangun  system yang mampu digunakan user dengan mudah dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Aplikasi ini akan berjalan pada perangkat 

mobile. Dengan merancang dan membangun aplikasi berbasis mobile diharapkan 

user dapat mengakses aplikasi ini dengan mudah dimana saja dan kapan saja. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh user untuk 

saling berkomentar?  

b. Bagaimana membangun suatu aplikasi yang dapat memetakan sub lokasi 

dalam suatu lokasi?  

c. Bagaimana  membangun  aplikasi yang menerapkan geosocial networking 

untuk perniagaan pada perangkat mobile?  

d. Bagaimana membuat aplikasi mobile yang terhubung ke server sebagi sarana 

penyedia informasi? 

1.3. Tujuan Rumusan Masalah 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh user untuk saling 

berkomentar. 

b. Membangun aplikasi yang dapat memetakan sub lokasi dalam lokasi. 

c. Membangun aplikasi geosocial networking pada perangkat mobile. 

d. Menyediakan aplikasi mobile yang terhubung ke server untuk mendapatkan   

informasi. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah: 

a. Aplikasi ini dirancang untuk perangkat mobile yang berbasis android. 

b. Aplikasi ini hanyalah prototype dari aplikasi mobile untuk geosocial 

networking yang menggunakan media wireless untuk melakukan transfer data 

dari client ke server. 

c. Aplikasi  ini hanya menyediakan informasi mengenai suatu perniagaan seperti 

lokasi, produk baru, promo dan diskon dan tidak membahas mengenai e - 

commerce  

d. Aplikasi ini menggunakan  google map yang digunakan untuk menampilkan 

peta suatu lokasi bukan sub lokasi selain itu juga untuk mendapatkan 

koordinat GPS. 
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e. Lokasi yang ditampilkan merupakan lokasi terdekat berdasarkan koordinat 

GPS.  

1.5. Metodologi  

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1. Observasi 

Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung mengenai kerja suatu 

sistem yang menerapakan geosocial networking. 

1.5.2. Studi Pustaka 

Memahami pemrograman pada sistem aplikasi android.  

1.5.3. Studi literatur 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar geosocial networking. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar aplikasi client server. 

c. Mempelajari literatur mengenai pemograman berbasis perangkat mobile . 

1.5.4. Analisa dan Desain Sistem 

 Sistem ini bertujuan untuk membangun suatu sistem geosocial networking 

untuk informasi perniagaan dimana user dapat menandai suatu lokasi serta 

berbagi info tentang lokasi tersebut baik mengenai tempat, berbagi info mengenai 

suatu produk atau promo pada tempat tersebut. Pada sistem aplikasi ini terdiri dari 

dua bagian yaitu sisi server dan sisi client, untuk menjembatani agar client dan 

server bisa terhubung maka dibutuhkan web service yang berfungsi sebagai media 

penghubung device yang berbeda platform. Web service ini akan menangani 

permintaan dari client dan meneruskannya ke server. Kemudian server akan 

mencari data sesuai permintaan kemudian hasil pencarian akan diteruskan ke 

client. Untuk lebih jelas dapat dilihat rancangan sistem pada gambar 1.1. 

Dari gambar 1.1 terdapat dua proses yaitu location news feed dan location 

recommendation. Location news feed merupakan proses user untuk saling 

berkomentar.Seorang user dapat membuat komentar baru atau mengomentari 

suatu komentar yang sudah ada. Komentar tersebut akan disimpan dalam 

database dan user dapat melihat komentar yang sudah ada berdasarkan lokasi. 

Proses yang kedua adalah location recommendation dimana perangkat 

mobile akan mengirimkan koordinat GPS yang telah didapat ke server untuk 

menentukan lokasi yang terdekat berdasarkan koodinat GPS. Hasil dari server 
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akan dikirimkan ke client berupa lokasi tempat terdekat berdasarkan koordinat 

GPS.  

 

 

Gambar 1.1. Gambar Blok Diagram Aplikasi Geosocial 

1.5.5. Implementasi Sistem 

Implementasi disini akan menggunakan jaringan  ad hoc dengan 

menggunakan sebuah AP (access point). Setiap client yang ingin terhubung ke 

server harus melakukan proses acquiring ke AP. Alasan menggunakan jaringan 

AP adalah karena sistem ini masih bersifat prototype. Dan untuk melakukan 

pengujian agar aplikasi bisa berfungsi dengan baik maka di server sudah terdapat 

beberapa data mengenai suatu tempat dan informasi apa saja yang ada di tempat 

tersebut.  

Aplikasi ini diimplementasikan dengan sistem client-server dimana server 

sebagai media penyimpan informasi sementara client berfungsi untuk melakukan 

request ke server dan mendapatkan informasi dari server. Media untuk transfer 

data digunakan media wireless.  
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Gambar 1.2. Implentasi Sistem 

1.5.6. Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Tahap ini merupakan tahap uji coba dan memeriksa hasil dari 

implementasi, apakah implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan 

perancangan, serta evaluasi.Evaluasi ini meliputi penanganan terhadap error 

ataupun warning pada aplikasi tersebut ketika melakukan pemrograman. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  :   Pendahuluan 

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

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang mendasari 

dibuatnya skripsi ini tentang aplikasi geosocial. 

BAB II :   Landasan Teori 

 Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar dan prinsip-

prinsip penunjang yang mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi geosocial 

yang dikerjakan. Pada Bab ini dibagi menjadi dua yaitu teori umum dan teori 

khusus. 
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BAB III :   Analisa dan Perancangan Sistem   

 Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari 

sistem geosocial yang akan dibuat meliputi: analisa data, analisa sistem, dan 

perancangan antarmuka. 

 BAB IV :   Implementasi dan Uji Coba 

 Bab ini beris tentang pembuatan aplikasi geosocial dari 

perancangan sistem yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 

BAB V   :    Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan terhadap aplikasi geosocial yang telah dibuat. 

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Selain itu juga 

berisi saran-saran yang berguna bagi pengembangan selanjutnya. 


