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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi, dan sistematika laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan bermotor bukan hal langka yang dapat kita temui dalam kehidupan 

sehari-hari. Tujuannya sangat mudah yaitu untuk mempermudah kita dalam aktifitas. 

Semakin banyaknya kendaraan bermotor makin banyak kesempatan untuk melakukan 

pencurian. Pemasangan system keamanan pun dilakukan untuk menghindari 

pencurian yang sedang marak tersebut. Alarm mobil berupa remote control, alat ini 

merupakan salah satu dari keamanan kendaraan. 

Tracking kendaraan adalah mekanisme bagaimana memantau keberadaan 

kendaraan yang bergerak. Pengertian bergerak dalam persepektif geografi adalah 

perpindahan posisi suatu objek dari suatu koordinat ke koordiant yang lain. Tracking 

diperoleh dengan merekam data perpindahan tersebut. Teknologi tracking system 

pada mobile device dengan memanfaatkan teknologi GPS atau Global Position 

System yang dapat menentukan letak dari suatu objek dengan tingkat akurasi hingga 5 

meter. Dengan menggunakan GPS Position, maka kendaraan akan mudah diketahui 

keberadaan maupun lokasinya. Penentuan posisi untuk mengetahui keberadaan 

kendaraan bermotor ini memanfaatkan smartphone berbasis android sebagai 

medianya. Sistem kerja aplikasi ini sama seperti aplikasi tracking yang sudah ada, 

yaitu sebuah GPS sender diletakan pada kendaraan bermotor sebagai penanda letak 

kendaraan. GPS reciver akan melakukan pengiriman data letak posisi kendaraan 

kedalam database. Dari database data akan dikirimkan kepada pemilik kendaraan 

untuk mengetahui letak posisi kendaraan tersebut. 

Aplikasi tracking yang sudah ada pada saat ini sudah mumpuni untuk 

melakukan pencarian keberadaan kendaraan bermotor. Ada pula yang sudah diperjual 
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belikan dipasaran. Tetapi pada aplikasi yang sudah ada saat ini masih memiliki 

kekurangan. Kekurangan dari GPS Tracking yang ada sekarang ini adalah system 

pengaksesan melalui komputer dekstop sehingga kurang dianggap kurang efektif. 

Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah memiliki kendaraan untuk melakukan 

pemantauan terhadap kendaraan miliknya. Kelebihan dari aplikasi ini adalah dengan 

menerapkan aplikasi kedalam smartphone android maka dengan mudah penggunaan 

depat mengetahui letak kendaraan melalui smartphone android tersebut. Pengecekan 

letak kendaraan menjadi lebih mudah karena smartphone bisa dibawa kemanapun 

pemilik berada, jadi pemilik dapat melakukan pengecekan dimanapun kapanpun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebaga berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Location Based Service (LBS) dalam 

menentukan lokasi kendaraan bermotor? 

2. Bagaimana mengimplementasikan GPS untuk menetukan posisi kendaraan 

bermotor? 

3. Bagaimana menampilkan letak posisi kendaraan pada mobile device? 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengiplementasikan metode Location Based Services (LBS) dalam menentukan 

lokasi kendaraan bermotor. 

2. Mengetahui bagaimana mengimplementasikan GPS untuk menetukan posisi 

kendaraan bermotor. 

3. Membangun sebuah aplikasi untuk menampilkan letak posisi pada mobile device. 
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1.4 Batasan Masalah 

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukan beberapa batasan masalah untuk 

lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun batasan masalah yang 

dijadikan sebagai parameter yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dibangun dan di terapkan pada platform Android versi 2.3 keatas. 

2. Aplikasi dapat berjalan ketika smartphone sedang diaktifkan. 

3. Aplikasi dapat berjalan pada koneksi paket data. 

4. Titik koordinat diketahui menggunakan GPS dari perangkat android, tingkat 

ketelitian tidak diperhitungkan. 

5. Jaringan mengikuti kartu yang digunakan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian, penulis melakukan beberapa cara dalam penulisan 

laporan penelitian ini. Adapun metode yang diguanakan untuk menyelesaikan 

penelitian ini adalah :  

1.5.1 Analisa kebutuhan system 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa, mempelajari dan 

mengetahui apa yang dikerjakan oleh system yang ada. Dalam kasus ini kebutuhan 

system dari aplikasi yaitu : bahasa pemrograman java, android  device, system LBS, 

paket data, dan database. 

1.5.2 Perancangan system  

Pada tahap perancangan sistem adalam merancang system secara rinci daru 

flowchart, class diagram, sequence diagram, activity diagram, interface berdasarkan 

hasil analisa system guna melakukan tahap selajutnya. 

1.5.3 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian dari rancangan kedalam bahasa 

pemrograman agar dapat dmengerti bahasa mesin. Pembuatan dilakukan pada bahasa 

pemrograman java pada platform android. 

 

   



4 
 

1.5.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap pengujian dan evaluasi ini merupakan tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan serta 

akan dilakuakan evaluasi untuk mengetahui kesalahan sehingga menghasilkan output  

yang diinginkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam menyusun skripsi ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini, dituliskan tentang teori-teori dasar yang mendukung dalam 

pembuatan “Implementasi Location Based Services Sebagai Pelacak Pada Kendaraan 

Bermotor Dengan menggunakan GPS ANDROID”. 

 

Bab III : Analisa Dan Perancangan  

Pada bab ini, dituliskan uraian tentang analisa masalah, penyelesaian masalah 

yang dihadapi, analisa aplikasi usulan, metode kerja usulan termasuk di dalamnya 

arsitektur system, flow chart, sequence diagram, activity diagram, interface, 

algoritma program dan struktur data yang digunakan. Semua proses tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk menunjang proses implementasi. 

 

Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini berisikan uraian bagaimana cara menjelaskan program, kelebihan dan 

kekurangan program serta analisa hasil yang dicapai oleh program yang telah 

dikembangkan.  
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Bab V : Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan 

hasil implementasi dan pengujian. Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan 

terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalah  yang dikaji. 


