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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Handphone merupakan media telekomunikasi yang sangat penting 

sekarang ini. Karena kegunaanya setiap vendor berlomba-lomba untuk 

menghasilkan produk-produk mereka yang paling baru dan paling canggih. Di 

antaranya adalah Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler 

yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak yang merupakan sebuah handset besutan google yang 

sekarang merupakan sebuah device yang mendapat dukungan penuh oleh Google 

hampir di segala bidang di antranya adalah dari bidang pencitraan digital. 

Contohnya GPS (Global Positioning System) sebagai penentuan lokasi (latitude 

dan longitude). Menjadi sangat penting guna kebutuhan orang akan informasi 

lokasi dan posisi keberadaan tempat ataupun lokasi yang ingin di tuju dalam suatu 

daerah maupun luar kota.  

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota 

dari provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota yang cukup padat ini termasuk 

salah satu kota besar di Indonesia, walau luasnya yang terkecil di Kalimantan, 

yakni luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dijuluki kota seribu 

sungai ini merupakan sebuah kota kepulauan sebab terdiri dari sedikitnya 25 buah 

pulau kecil (delta) yang merupakan bagian-bagian kota yang dipisahkan oleh 

sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, 

pulau Insan dan lain-lain. Sejak zaman dulu hingga sekarang Banjarmasin masih 

menjadi bandar pelabuhan terpenting di pulau Kalimantan.Pelabuhan kota 

Banjarmasin adalah pelabuhan Trisakti yang terletak 12,5 mil dari muara sungai 

Barito.Pelabuhan Trisakti memiliki Terminal Petikemas Banjarmasin (TPKB) 

yang termasuk 10 besar terminal petikemas di Indonesia. Saat ini terdapat banyak 

sekali tempat yang menarik yang tersebar di Kota Banjarmasin, namun masih 

kesulitan untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan melihat potensi seperti 
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ini kota Banjarmasin hendaknya seperti Kota Besar lainnya bisa mempunyai 

sebuah aplikasi Android berbasis GPS yang mampu menginformasikan dengan 

lengkap keberadaan tempat-tempat yang menarik dan sekaligus mengedukasi bagi 

pengguna serta memperkenalkan Kota Banjarmasin dengan semua tempat-tempat 

pentingnya. 

 

 Berdasarkan permasalahan yang ada pada fasilitas umum ini dan 

perkembangan teknologi mobile phone, pada Tugas Akhir ini akan di rancang 

sebuah aplikasi “Sistem Navigasi Kota Banjarmasin Berbasis GPS (Global 

Positioning System) Pada Android Platform Mobile”. Aplikasi ini ditujukan 

guna membantu para wisatawan lokal maupun luar negeri untuk dapat melakukan 

pencarian sarana tempat serta fasilitas umum yang berada di banjarmasin. Sistem 

ini nantinya akan terintegrasi secara Online guna membantu percepatan akses 

untuk pengaksesan secara cepat serta terintegrasi dengan GPS pada smartphone. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, beberapa masalah yang dapat dirumuskan 

antara lain sebagai berikut : 

 

a. Bagaimana merancang sebuah sistem pencarian fasilitas serta tempat-

tempat umum terdekat menggunakan layanan berbasis lokasi dengan 

bantuan GPS pada platform android? 

b. Bagaimana mengimplementasikan hasil rancangan aplikasi berbasis 

lokasi ini sebagai media untuk mempermudah pencarian tempat umum 

yang terintegrasi melalui smartphone android? 

c. Metode (algoritma apa) apa yang digunakan sebagai penentuan jarak 

terpendek dari lokasi yang akan di tuju? 

d. Bagaimana melakukan analisa terhadap waktu transfer data antara 

server dengan client pada proses pencarian serta penentuan tempat 

yang akan di tuju untuk tiap penggunaan jenis sinyal jaringan yang 

berbeda-beda? 
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1.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, batasan yang akan dibahas pada kajian 

pembahasan topik tugas akhir ini adalah : 

a. Platform mobile/smartphone yang digunakan adalah Android OS dengan 

minimum SDK Requirement adalah versi 2.3 (Gingerbread). 

b. Penggunaan teknologi GPS pada platform smartphone yang digunakan 

untuk mengetahui posisi user dan tempat yang akan di tuju. 

c. Tidak membahas tentang akurasi dari GPS. 

d. Digunakan sebuah server yang berfungsi sebagai web service untuk 

menangani permintaan pencarian tempat terdekat yang akan di tuju oleh 

user. 

e. Proses perhitungan jarak user dari tempat yang akan di tuju menggunakan 

algoritma Dijkstra. 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 

a. Dapat merancang sebuah sistem penentuan lokasi dan posisi tempat 

terdekat berdasarkan lokasi user berada dengan menggunakan layanan 

berbasis lokasi (Location Based Service) pada platform Android.  

b. Dapat mengimplementasikan hasil perancangan berupa aplikasi untuk 

kemudian terinstal dan di gunakan pada smartphone android. 

c. Dapat mengetahui metode serta pengaplikasian algoritma yang sesuai 

untuk mencari posisi lokasi terdekat user dengan lokasi yang akan di tuju. 

d. Dapat mengetahui serta menganalisa waktu transfer data rata-rata antara 

server dengan client (aplikasi dan database sistem) pada proses pencarian 

dan penentuan tempat terdekat untuk tiap penggunaan sinyal jaringan yang 

berbeda-beda. 

1.5.       Metodologi 

Metode penyelesaian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Studi Pustaka 
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Mengumpulkan berbagai macam jurnal, artikel dan tutorial mengenai 

konsep Layanan Berbasis Lokasi (LBS), Global Positioning System (GPS), 

Android Development Aplication dan Web Service untuk pertukaran data 

antara server dengan client pada sistem yang akan dikembangkan. 

2. Desain System 

 Melakukan analisa dan perancangan sistem pemesanan dan pencarian taksi 

terdekat menggunakan layanan berbasis lokasi dengan menggunakan bahasa 

pemodelan UML (Unified Modelling Language) yang meliputi Usecase 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan ER Diagram. 

3. Implementasi 

 Membangun sistem pencarian dan penentuan posisi terdekat dari tempat 

yang akan di tuju menggunakan layanan berbasis lokasi yang berjalan pada 

smartphone dengan platform Android. Pada tahap pengembangannya sistem 

aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

dengan Android Development Kit 

4. Deployment dan Uji Coba 

 Sistem aplikasi ini akan diujicobakan untuk membuat pencarian dan 

penentuan posisi terdekat dengan user untuk kemudian akan di arahkan 

ketempat yang akan di tuju. Apabila terjadi error dan lain sebagainya pada 

program ini maka akan segera di lakukan perbaikan. Kemudian untuk 

pengujiannya akan dilakukan pengujian kecepatan transfer data antara server 

dan client (aplikasi dan database server) untuk tiap sinyal jaringan yang 

berbeda. Sinyal jaringan yang digunakan yaitu  HSDPA, dan EDGE. 

5. Pembuatan Laporan 

 Menganalisa hasil penelitian dan membuat laporan dari hasil penelitian 

dan pengerjaan sistem aplikasi. 

 

 

1.6.    Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sabagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 
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Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi dan sistemtika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang literatur–literatur yang digunakan selama 

proses penelitian berlangsung. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisa sistem, perancangan object oriented 

(UML diagram) dalam sistem pencarian dan penentuan Tempat Terdekat  

menggunakan Layanan Berbasis Lokasi pada Android platform, 

perancangan arsitektural (Arsitecture Design), perancangan data flow dan 

perancangan input-output. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang kebutuhan perangkat lunak serta  perangkat 

keras sistem. Dan cara untuk mengimplementasikan sistem dan pengujian 

terhadap sistem yang dibuat. Uji coba dilakukan dengan membandingkan 

kecepatan transfer data antara client (aplikasi dan database server) dengan 

server dengan penggunakan 2 jenis sinyal jaringan yang berbeda (3G dan 

EDGE).  

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran yang bisa diberikan baik untuk pengembangan sistem 

selanjutnya agar sistem ini dapat lebih bermanfaat kedepannya. 

 

 

 


