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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang seakan tidak ada titik

akhir, hal itu menjadi sebuah peluang bagi para pengembang Information

Technology (IT). Apalagi saat ini teknologi handphone berkembang sangat

signifikan. Sebagian besar orang telah bergantung pada mobile device untuk

memperoleh informasi.

Kota Medan juga dikenal sebagi pusat wisata kuliner di Indonesia.

Keberadaan fasilitas-fasilitas umum seperti warung Ayam Penyet Jakarta (APJ) di

Medan tersebar cukup merata di berbagai tempat, namun hingga saat ini belum ada

gambaran secara geografis mengenai letak-letak keberadaan Warung APJ tersebut.

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi geografis yang dapat menyajikan

informasi keberadaan lokasi Warung APJ tersebut di Kota Medan.

Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem informasi yang dirancang

untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau

dengan kata lain suatu GIS adalah suatu sistem  database  dengan kemampuan

khusus  untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spatial) bersamaan

dengan seperangkat operasi kerja (Hari Wibowo ; 2014 : 121).

Sistem Informasi Geografis (SIG) telah diperkenalkan di Indonesia sejak

pertengahan tahun1980-an dan telah dikembangkan menjadi SIG berbasis android.

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk telepon seluler
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(mobile) seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet (Yosef Murya ;

2014 : 3).

Aplikasi yang dibangun menggunakan metode location based service

(LBS), yaitu Layanan berbasis lokasi, merujuk pada satu set aplikasi yang

memanfaatkan pengetahuan tentang posisi geografis perangkat mobile dalam

rangka memberikan layanan berdasarkan informasi tersebut  (Manav Singhal :

2012), dengan memanfaatkan aplikasi google map yang diakses melalui internet.

dan selanjutnya dengan memanfaatkan teknologi tersebut akan dibuatkan sebuah

aplikasi android yang dapat memberikan keterangan lengkap dan terperinci

mengenai hal yang berkaitan dengan Warung APJ yang dituju.

Secara  umum Android SIG  ini  dapat  membantu masyarakat untuk

pencarian lokasi Warung APJ tersebut yang berada di Kota Medan. Gambaran di

atas menjadi suatu pertimbangan bagi penulis untuk membuat judul “SIG

Pencarian Letak Lokasi Ayam Penyet Jakarta di Kota Medan berbasis

Android dengan Metode Location Based Services (LBS)”.

I.2. Ruang Lingkup Permasalahan

I.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Pencarian alamat Warung APJ yang ada di Kota Medan sering terkendala

pada data-data yang tidak akurat dalam pendataan alamat lokasi.

2. Belum ada sistem Informasi Geografis yang khusus untuk memberikan

Informasi tentang keberadaan lokasi Warung APJ yang ada di Kota Medan.
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I.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana membuat aplikasi mobile dengan menggunakan teknologi sistem

informasi geografis di platform Android ?

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan peta dan rute

perjalanan menuju Warung APJ yang ada di Kota Medan ?

3. Bagaimana membuat media penyimpan database informasi lokasi APJ

penyedia layanan nitrogen di kota Medan yang dapat diakses oleh masyarakat

melalui mobile device Android dan dapat diupdate oleh admin ?

I.2.3 Batasan Masalah

Penelitian pada sistem informasi geografis Pencarian Lokasi Warung APJ

di Kota Medan ini difokuskan pada berbagai hal, sebagai berikut :

1. Aplikasi dibuat di atas  platform  Android sehingga hanya dapat dijalankan

pada mobile device yang menggunakan platform Android.

2. Penggunaan bahasa pemrograman Java dan Eclipse untuk pemrograman

Android, dan menggunakan Genymotion sebagai emulator.

3. Desain input dari sistem yang dirancang terdiri atas pengelolaan data letak

lokasi Warung APJ yang ada di kota Medan.

4. Desain output yang dihasilkan adalah informasi lokasi, gambar APJ, peta,

sampel letak lokasi Warung APJ di kota Medan.
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I.3. Tujuan dan Manfaat

I.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat aplikasi mobile dengan menggunakan teknologi  GIS di platform

Android.

2. Membuat sistem untuk mengambil data lokasi warung APJ di kota Medan, dan

peta yang didapatkan dengan menggunakan  Google Maps API.

3. Untuk menciptakan suatu sistem informasi yang lebih mudah digunakan dan

tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian lokasi warung

APJ yang ada di kota Medan.

I.3.2. Manfaat

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai lokasi Warung APJ yang ada di Kota

Medan.

2. Memudahkan pengguna untuk mencari lokasi Warung APJ yang berada di

Kota Medan.

3. Sebagai bahan penelitian lanjutan pada bidang sistem informasi geografis dan

menggabungkan dengan metode optimasi pencarian jarak lokasi Warung APJ

yang memiliki potensi Perekonomian.

I.4. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
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Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari literatur teori dasar yang

mendukung penelitian, pencarian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan

ke Masyarakat Kota Medan.

a. Pengamatan Langsung (Observation)

Melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek pembahasan yang

ingin diperoleh yaitu ke masyarakat Kota Medan. Pengambilan Data spasial

berupa peta Medan sebagai peta dasar pembuatan SIG ini. Data non spasial

(data tabular) berupa deskripsi lokasi APJ dan lainnya yang berhubungan

dengan APJ tersebut.

b. Wawancara (Interview)

yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan

masyarakat mengenai pemahaman mereka tentang APJ, lokasi APJ, Hal ini

dilakukan agar mudah dalam menggali bagian sistem mana yang dianggap

baik dan bagian mana yang dianggap kurang baik untuk di jabarkan dalam

perancangan sistem.

c. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan

pelaksanaan skripsi yang dilaksanakan. Yang dikutip dapat berupa teori

ataupun beberapa pendapat dari beberapa jurnal ataupun buku yang

dipergunakan selama kuliah. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan

teori yang kuat untuk penulisan laporan skripsi ini.
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2. Analisis dan Perancangan Sistem

Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang akan dibangun,

setelah mengumpulkan berbagai kebutuhan pengguna sistem, maka tahap

selanjutnya yang harus dilakukan adalah perancangan sistem yang diharapkan

dapat memenuhi keinginan dari pengguna, sehingga pengguna dapat dengan

mudah mengaksesnya dan memperoleh informasi yang diinginkan.

Metode Analisis dengan SIG dimulai dengan

a. Pengumpulan berbagai data baik itu data spasial maupun data-data

atribut/non spasial yang akan dijadikan input data dalam pengolahan

dengan SIG.

b. Mengorganisasikan kedua jenis data di atas (data spasial dan data atribut

ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga bisa diakses,

diupdate dan diedit.

c. Menampilkan informasi-informasi yang dapat dihasilkan dengan SIG.

Dalam hal ini yaitu informasi-informasi yang berkaitan dengan

keberadaan Warung APJ yang ada di Kota Medan. Perancangan dimulai

dengan membuat Interface dari Sistem informasi Geografis Pemetaan

Warung APJ di kota Medan.

3. Implementasi

Tools yang digunakan seperti sistem operasi Windows, JAVA dan Eclipse.

Untuk pemrograman ini diperlukan data atribut yang berupa basis data, data

spasial yang berupa peta kota Medan dan data grafis untuk pembuatan interface

dan memperindah tampilan sehingga lebih interaktif.
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4. Prosedur Perancangan

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan perancangan yang

dilakukan :

Gambar I.1. Prosedur Perancangan

Target :
SIG Pencarian Letak Lokasi Ayam Penyet Jakarta di Kota Medan berbasis Android dengan Metode

LBS (Location Based Services)

Analisis Kebutuhan :
Input : data APJ, data alamat, data admin
Proses : data lokasi APJ.
Output : lokasi-lokasi APJ di kota medan.

Spesifikasi :
Windows 7, Java, Android, Eclipse, Genymotion

Desain & Implementasi :
Desain Aplikasi

a. Form halaman Peta

b. Form list lokasi

c. Form halaman tentang aplikasi

d. Form halaman profil

e. Form bantuan

f. Form keluar aplikasi

g. f

h.

i. .

Pengujian Aplikasi
1. Core i3 ; Processor 2.0GHz

2. Hard disk : 500 GB

3. RAM 2 GB.

4. Keyboard dan Mouse.

Verifikasi
Program

Validasi :
Hasil akhir aplikasi yang telah di uji verifikasi

Finalisasi

Tidak

Ya
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a. Target

Target perancangan sistem ini ialah membangun Sistem Informasi

Geografis Pencarian Lokasi Warung APJ di Kota Medan berbasis Android.

b. Analisa Masalah

Pada tahap ini penulis menentukan rumusan masalah, batasan masalah dan

tujuan serta manfaat dari sistem yang akan dibangun. Persyaratan ini kemudian

didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai Ruang Lingkup Permasalahan

Sistem.

c. Spesifikasi dan Desain

Dalam membuat sistem Informasi Geografis ini, diuraikan spesifikasi dan

desain yang digunakan berupa perangkat keras (Hardware) dan perangkat

lunak (Software).

1. Perangkat Keras  (Hardware)

Perangkat keras yang dapat digunakan untuk sistem Informasi Geografis ini

antara lain ;

a) Processor Intel Cor i3 2.0 GHz

b) Hard disk : 500 GB

c) RAM 2 GB,

d) Monitor LCD 17”,

e) Keyboard dan Mouse.

f) Mobile Device berbasis Android
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2) Perangkat Lunak (Software)

Software yang digunakan untuk membuat sistem Informasi Geografis ini

antara lain :

a) Sistem operasi Windows 7.

b) Java dan Eclipse sebagai Aplikasi IDE untuk manipulasi tampilan

Android.

c) Genymotion sebagai emulator.

d. Implementasi dan Verifikasi

Langkah-langkah dalam perancangan sistem Informasi Geografis :

1) Perancangan halaman Utama meliputi : Halaman Peta Keseluruhan, List

Lokasi, Tentang Aplikasi, Profil, Halaman Bantuan dan Keluar Aplikasi.

e. Validasi

Validasi dilakukan dengan pengujian sistem Informasi Geografis menggunakan

aplikasi Android dengan menampilkan halaman Utama untuk user (pengguna).

Setelah user melakukan pencarian, sistem akan menampilkan Output hasil

Informasi lokasi Warung APJ yang dicari oleh user (pengguna).

I.5. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang laporan skripsi ini membutuhkan perbandingan dari

beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Berikut adalah tabel

perbandingan antara sistem yang digunakan dan beberapa jurnal dan ada
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Tabel I.1.  Perbandingan Sistem Yang Akan Dirancang dengan Jurnal

No Materi Perbandingan Instrumen

Penelitian pertama : Pengembangan Aplikasi Pencarian Lokasi Objek Wisata

Terdekat Di Kabupaten Garut Berbasis Android

1. Nama Peneliti Syamsu Rizal, et al.

2. Hasil Penelitian Pencarian Lokasi Objek Wisata

3. Basis Aplikasi Berbasis Android

4. Perangkat Lunak PHP, MySQL, Java, Android, Eclipse

Penelitian kedua : Sistem Informasi Potensi Industri  Di Kabupaten Bantul

Berbasis Geographic Information System  Dan Location Based Service

1. Nama Peneliti Hari Wibowo, et al

2. Hasil Penelitian Pemetaan Potensi Industri di Bantul

3. Basis Aplikasi Berbasis Android

4. Perangkat Lunak Java, Android, Eclipse

Penelitian yang akan dibuat : SIG Pencarian Letak Lokasi Ayam Penyet Jakarta di

Kota Medan berbasis Android menggunakan Metode LBS (Location Based

Services)

1. Nama Penelitian Immanuel Franky P. Sinaga

2. Hasil Penelitian Pencarian Lokasi APJ

3. Basis Aplikasi Berbasis Android

4. Perangkat Lunak PHP, MySQL, Java, Android
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I.6. Sistematika Penulisan

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ditempuh dalam

menyelesaikan penulisan ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat, Metodologi Penelitian, Lokasi

Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan

program yang dirancang, seperti pengertian sistem informasi, alat

bantu perancangan sistem, database, dan bahasa pemograman yang

digunakan.

BAB III : ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

Bab ini mengemukakan tentang analisa sistem yang sedang berjalan,

evaluasi sistem yang sedang berjalan dan disain sistem yang

diusulkan.

BAB IV :  HASIL DAN UJI COBA

Bab ini menjelaskan tentang tampilan hasil implementasi sistem yang

diusulkan, pembahasan hasil uji coba sistem, serta kelebihan dan

kekurangan sistem yang dirancang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penulisan dan saran dari penulis sebagai

referensi perbaikan di masa yang akan datang.


