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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat dan cepat pada abad 

ini telah mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam menyelesaikan masalah 

dimana kecepatan dalam mendapatkan informasi menjadi perioritas yang tidak 

bisa dianggap kecil, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan tuntutan yang seperti itu, diperlukan suatu perangkat yang menjawab 

tantangan tersebut. 

Keberadaan sebuah handphone tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada 

abad ini, handphone telah menjadi semacam kebutuhan pokok dari masyarakat. 

Perkembangan teknologi dan kesiapan dari penyedia layanan seluler telah 

mengubah fungsi handphone yang sebelumnya hanya sebagai alat komunikasi 

menjadi alat komputasi yang memiliki sistem opersai layaknya sebuah komputer. 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang terdapat pada 

handphone. Sedangkan java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa 

digunakan untuk mengembangkan suatu aplikasi yang bisa digunakan pada 

handphone berbasis android. Keberadaan sistem operasi akan memudahkan 

pengguna dalam mengatur file dan menginstal aplikasi sehingga memberikan 

fungsi lebih pada perangkat handphone tersebut. 

Aplikasi pencari teman (friend finder) adalah suatu aplikasi yang bertujuan 

menunjukan keberadaan seseorang. Pada umumnya teknologi yang digunakan 

adalah Global Postition System\(GPS). GPS berupa piranti tambahan atau bisa 

juga piranti terintegrasi pada handphone. Dengan memanfaatkan Android SDK 

dan sebuah GPS receiver. System informasi lokasi bisa dikembangkan pada 

handphone berbasis sistem operasi android.  

Pada tugas akhir ini, freind finder di koneksikan dengan facebook sebagai 

aplikasi pendukung untuk melakukan komunikasi seperti update status lokasi 
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pengguna. Selain itu akun facebook digunakan untuk melakukan login tanpa 

membuat akun baru.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi lokasi user dengan 

memanfaatkan GPS reciever sebagai penentu posisi dan 

mempresentasikan hasilnya kedalam visual map ? 

2. Bagaimana mendapatkan data jarak dan waktu tempuh saat menggunakan 

aplikasi friend finder ?  

3. Bagaimana menambahkan fungsi navigasi tercepat pada smartphone 

berbasis android yang di aplikasikan pada friend finder  untuk menuju 

lokasi user yang lain ? 

 

1.3 Maksud danTujuan 

Dalam tugas akhir ini, maksud dan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Membuat aplikasi sistem informasi lokasi user dengan memanfaatkan GPS 

reciever sebagai penentu posisi dan mempresentasikan hasilnya kedalam 

visual map  

2. Mendapatkan data jarak dan waktu tempuh saat menggunakan aplikasi 

friend finder 

3. Membuat aplikasi sistem informasi lokasi user dengan menambahkan 

fungsi navigasi tercepat pada smartphone berbasis android yang di 

aplikasikan pada friend finder  untuk menuju lokasi user yang lain 

 

1.4 Batasan Masalah 

Asumsi dan ruang lingkup permasalahan yang dikerjakan dalam Tugas Akhir 

ini adalah : 
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1. Implentasi perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Java

yang akan diimplentasikan ke dalam suatu perangkat mobile sistem

operasi Android

2. Peta lokasi yang digunakan berupa gambar dengan format jpeg yang di

dapat dari GoogleMap

3. Koneksi internet mutlak diperlukan untuk menampilkan semua data yang

dibutuhkan aplikasi ini

4. User membutuhkan akun facebook yang aktif untuk login

1.5 Sistem Penulisan 

Pembahasan dalam Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi  pembahasan  masalah  umum  yang  meliputi  latar  

belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

metodologi penelitian tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi  teori-teori yang  relevan dengan masalah pokok yang 

akan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisa dan Perancangan aplikasi sistem informasi lokasi friend 

finder yang memanfaatkan handphone berbasis android dengan 

sebuah GPS reciever yang telah terintegrasi  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

 Implementasi dari hasil perancangan pada Bab III dan pengujian 

sistem yang telah dibangun 

BAB VI PENUTUP 

Berisi  kesimpulan  dan  saran  terhadap  seluruh  kegiatan  tugas   

akhir yang  telah dilakukan. 




