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BAB I 

PENDAHULUAN 

              Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan 

sistematika pengerjaan yang berhubungan dengan tugas akhir yang di angkat. 

1.1       Latar Belakang 

              Kesehatan adalah sebuah hal yang penting dalam sebuah kehidupan. 

Maka pengetahuan akan olahraga dan menjaga pola hidup sangatlah memegang 

peranan. Gaya masyarakat jaman sekarang telah membawa mereka pada pola 

hidup yang tidak teratur. Gaya hidup yang tidak teratur dan cenderung salah ini 

telah memicu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh. Disamping kurangnya 

pengetahuan tantang pentingnya olahraga pengetahuan tentang tempat-tempat 

yang nyaman untuk mendukung aktifitas olahraga juga sangat di butuhkan. Di era 

moderen seperti ini membawa peta sebagai petunjuk arah saat berpergian 

sangatlah tidak lazim. Dengan adanya LBS (location based service) tempat 

olahraga, yang menyediakan informasi tentang keberadaan lokasi olahraga 

diharapkan dapat membantu penguna yang sedang mencari tempat-tempat 

olahraga. Mengingat kecanggihan teknologi yang semakin berkembang terutama 

teknologi mobile,di harapkan mampu menjembatani permasalahan tersebut.  

             Ada berbagai macam sistem operasi dalam teknologi mobile di antaranya 

adalah java,android,windows mobile, dan lain-lain yang mempunyai keunggulan 

masing-masing dan kekurangan masing-masing. Android adalah sistem operasi 

untuk telepon seluler berbasis Linux sebagai kernelnya. Saat ini Android bisa 

disebut raja dari smartphone karena Android menyediakan platform terbuka 

(Open Source) bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. 

Adapun beberapa versi android yang sudah beredar saat ini di antaranya adalah 

android versi 1.5 (Cup cake), 1.6 (Donut), 2.0/2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3 

(Ginger bread), 3.0 (Honey comb), 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich), 4.1(Jelly 

bean).[1] 
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1.2 Rumusan Masalah 

             Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal sebaga 

berikut: 

1) Bagaimana membangun aplikasi mobile dengan menggunakan teknologi 

Location Based Service (LBS) pada platform android? 

2) Bagaimana menerapkan metode location based service pada sebuah 

aplikasi panduan olahraga? 

3) Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan peta lokasi tempat 

olahraga? 

4) Bagaimana merancang sebuah aplikasi panduan fitness dan lokasi olahraga 

yang mudah untuk di gunakan dan di mengerti? 

 

1.3 Tujuan Penelitian: 

           Tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1)      Merancang sebuah aplikasi panduan fitnes dan lokasi olahraga berbasis   

           Android. 

2)      Melakukan penerapan metode Location Based Service pada sebuah   

           aplikasi panduan olahraga. 

3)      Merancang sebuah aplikasi panduan olahraga dan panduan lokasi yang  

           mudah untuk di mengerti dan di pahami. 

4)      Memanfaatkan teknologi mobile yang sedang trend saat ini. 

 

1.4 Batasan Masalah  

              Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1)       Program ini merupakan sebuah aplikasi panduan. 

2)       Aplikasi hanya berhubungan dengan kesehatan (fitness) dan lokasi     

      olahraga. 

3)       Aplikasi ini hanya menampilkan lokasi tempat olahraga yang ada di    

      malang. 

4)       Aplikasi hanya menampilkan lokasi terdekat dan bukan rute terdekat. 

5)       Aplikasi yang di hasilkan hanya dapat berjalan pada mobile android. 
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6)       Data pandun dan lokasi yang digunkan merupakan data sekunder,yaitu   

      data yang di ambil melalui berbagai sumber seperti seperti majalah,   

      internet,jurnal. 

 

1.5    Metodologi Pengerjaan 

1)       Studi literatur          

Tahap ini bertujuan untuk mempelajari teori-teori dengan membaca                 

beberapa buku atau referensi yang berhubungan dengan topic 

permasalahan yang di ambil. Dengan cara mempelajari literatur-literatur 

berupa buku,jurnal dan artikel olahraga, ataupun website yang 

berhubungan dengan olahrag dan fitness. Serta memperdalam pemahaman 

tentang sistem operasi mobile ynag di gunakan. 

2)       Analisa Sistem 

Dalam aplikasi panduan fitness dan lokasi olahrga di kota malang dapat di    

analisa dari menu yang akan di tampilkan. Menu location akan 

menampilkan lokasi terdekat yang bisa di kunjungi pengguna, menu gym 

akan menampilkan panduan bagaiman melakukan fitness, menu kalori 

akan menampilkan daftar makanan dan deskripsi dari makanan tersebut. 

3)       Perancangan Sistem 

Dalam pengerjaan aplikasi ini menggunakan metode LBS (Location Based 

Service) sebagai petunjuk lokasi. LBS adalah layanan informasi yang dapat 

di akses mengunakan piranti mobile melalui jaringan internet dan seluler 

serta memanfaatkan kemampuan penunjuk lokasi pada piranti mobile.   

            

Gambar1.1 (arsitektur) 
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Rancangan berguna untuk menggambarkan aliran data sistem dalam 

penggunaan aplikasi panduan fitness dan lokasi olahraga di kota malang. 

Perancangan berupa flowchart (bagan alir sistem). Flowchart dirancang 

untuk lebih memudahkan pemahaman tentang syatem yang akan di 

bangun. Gambar di bawah ini adalah flowchart aplikasi panduan fitness 

dan lokasi olahraga di kota malang. 

Rancangan Interface 

 

Gambar 1.2 Rancangan Interface 

Gambar di atas adalah rancangan interface atau antar m uka dari aplikasi 

panduan fitness dan lokasi olah raga di kota malang. Pada saat aplikasi di 

jalankan akan masuk ke menu awal, dalam menu awal ada tiga pilihan 

menu yaitu start, about, exit. Di dalam menu start ada tiga menu yaitu 

location, gym, kalori.  

Rancangan kerja Sistem. 

 

Gambar 1.3 Rancangan Kerja System 
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Gambar di atas adalah rancangan system bagaimana proses aplikasi saat di 

jalankan dari mulai start hingga aplikasi berakhir. 

4)       Implementasi Sistem 

Pada tahap implementasi aplikasi akan di install pada gadget berbasis 

Android yang mendukung,kemudian aplikasi biasa langsung di gunakan 

tanpa harus menambahkan aplikasi pendukung lainya.           

5)       Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah di implementasi dengan 

melakukan pencarian kekurangan atau eror pada aplikasi untuk selanjutnya 

di lakukan perbaikan pada aplikasi. Pengujian ini meliputi reliabilitas, 

efektifitas, efisiensi, serta user friendly dari aplikasi tersebut.  
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1.6    Sistematika Penulisan 

BAB  I      :     PENDAHULUAN  

Berisi tentang ulasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi pengerjaan, sistematika penulisan. 

BAB  II     :     LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang menyangkut pembuatan sistem. 

Sistem yang di bahas meliputi operating sistem android yang di 

guvnakan serta penggunaan google map API pada metode LBS 

yang di angkat.                   

BAB  III    :     ANALISA DAN PERANCANGAN SISITEM  

Berisi tentang cara kerja sistem yang dibuat beserta analisa dari 

sistem yang di buat sesuai dengan teori-teori dasar yang sudah ada  

beserta  pembuatan UML (Unified Modeling language). 

BAB  IV    :     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program, cara pengoperasian, serta 

pengujian sistem tersebut pada device atau sistem operasi yang di 

angkat.                   

BAB  V     :     PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari sistem yang telah di buat dan di uji, 

serta analisa tentang kesesuaian dengan rumusan masalah dan 

tujuan yang di ungkap di atas, dan selanjutnya memberikan saran-

saran mengenai penggunaan serta pengembangan sistem di masa 

datang. 

 

 

 


