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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini teknologi sedang berkembang dengan cepat, salah satunya adalah 

smartphone, khususnya smartphone yang menggunakan sistem operasi android. 

Android adalah sebuah sistem operasi mobile yang berbasiskan pada versi 

modifikasi dari linux [1]. Sudah banyak aplikasi yang ada dan dikembangkan demi 

menunjang fungsi smartphone tersebut. 

Angkutan kota atau yang biasa disingkat angkot adalah salah satu alat 

transportasi publik yang ada di Indonesia. Banyak keluhan terhadap transportasi 

publik ini salah satunya adalah calon penumpang sering menunggu lama dan 

kesusahan dalam mencari angkot terutama calon penumpang yang berada di daerah 

pinggiran kota, perkampungan, dan perumahan. Hal tersebut karena kurangnya 

informasi tentang ketersediaan angkot di jalan. Akibatnya calon penumpang 

menunggu dengan waktu yang tidak bisa ditentukan dikarenakan penumpang tidak 

mengetahui letak posisi angkutan kota terdekat yang melintasi jalur tersebut. Tentu 

saja hal tersebut membuat penumpang merasa tidak nyaman. 

Seperti yang terjadi di kota malang, salah satunya adalah penumpang mikrolet 

TSG(Tawangmangu – Soekarno Hatta – Gasek). Penumpang pada trayek tersebut 

seringkali merasa tidak nyaman akibat waktu menunggu yang lama dan kesusahan 

mencari angkot[2]. Hal tersebut tidak hanya terjadi di kota malang, tapi juga kota 

lainnya. Contohnya adalah kota Jakarta dan kota Palu. Di Jakarta, ada 12 keluhan 

warga terhadap angkutan kota Jakarta, salah satunya adalah menunggu lama 

dikarenakan jumlah armada yang kurang[3]. Sedangkan di kota Palu, terdapat 

permasalahan yang unik yaitu adanya trayek angkutan umum perkotaan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Palu namun tidak diterapkan kepada 

armada angkutan kota yang ada di kota Palu. Hal tersebut akan berdampak pada 

mutu pelayanan angkutan umum perkotaan yang tidak optimal seperti adanya 

ketidakpastian untuk sampai di tujuan, waktu perjalanan bisa menjadi lebih lama, 

lama menunggu angkutan umum menjadi tidak pasti[4]. 

Dengan adanya kasus di atas maka peneliti akan membuat tugas akhir aplikasi 

angkot mobile menggunakan mikrokontroler. Aplikasi tersebut dapat menampilkan 
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informasi angkot disekitar user. Informasi yang ditampilkan antara lain lokasi 

angkot, estimasi waktu kedatangan angkot, dan jumlah penumpang di dalamnya. 

Aplikasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi masyarakat terutama penumpang 

angkutan kota.   

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mendapatkan informasi lokasi angkot, estimasi waktu kedatangan 

dan jumlah penumpang. 

2. Bagaimana menampilkan informasi tersebut kepada calon penumpang.  

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu membuat perangkat untuk 

mendapatkan dan memberikan informasi lokasi angkot, estimasi waktu kedatangan 

dan jumlah penumpang angkot kepada calon penumpang. 

1.4. Batasan masalah 

Batasan masalah dibuat  agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari 

tujuan. Adapun batasan masalah pada pembuatan tugas akhir ini, yaitu : 

1. Aplikasi hanya bisa dibuka pada smartphone yang memiliki sistem operasi 

android 

2. Perangkat dan aplikasi berupa prototype. 

1.5. Metodologi. 

1. Studi pustaka 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan dan pencarian literatur berupa jurnal, 

artikel, dan buku yang berhubungan dengan pembuatan tugas akhir ini. 

2. Analisa perancangan dan kebutuhan sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa perancangan dan kebutuhan sistem untuk 

mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas akhir ini.  

3. Implementasi perangkat lunak 

pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi dan mikrokontroller yang 

diharapkan sesuai dengan gambaran pada tahap analisa perancangan sistem.  

4. Pengujian perangkat lunak 
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Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang dibangun sesuai 

dengan rancangan sistem.  

5. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan beserta dokumentasi agar dapat 

dikembangkan di masa mendatang. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang bersifat relevan yang digunakan sebagai 

acuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga dapat mendukung secara 

teknis dalam proses pembuatan aplikasi angkot mobile menggunakan 

mikrokontroller. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem yang akan dibuat. 

Analisa yang dibutuhkan berupa kebutuhan fungsionalitas dan non fungsionalitas, 

sedangkan perancangan sistem berupa alur cara kerja sistem yang akan dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini  merupakan implementasi dari apa yang telah dirancang dari bab 

sebelumnya. Pada bab ini juga akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari apa 

yang telah dikerjakan, serta saran-saran yang diberikan sehingga dapat berguna 

untuk pengembangan di masa mendatang. 


