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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi computer saat ini mengalami kemajuan dengan 

cepat seiring berkembanganya teknologi perangkat keras pengendalian tampilan 

(dispel controller), yang dimanfaatkan menyampaikan informasi dan pengetahuan 

dalam bentuk visual sebagai salah satu bagian perkembangan aplikasi teknologi 

pencarian letak suatu tempat yang akan dituju atau diketahui. Dalam bidang 

komunikasi tentu masyarakat membutuhkan alat komunikasi yang dapat dibawa 

kemanapun sehingga memudahkan kegiatan sehari-hari. 

Untuk lebih lanjut perkembangan mobile phone sekarang ini lebih 

condong ke arah smartphone. Smartphone sendiri merupakan perangkat 

komunikas yang dijalankan dengan sistem operasi tertentu, yang menggabungkan 

sebagian besar fingsi-fungsi pada celluler phone seperti Personal Digital Assistant 

(PDA), pemutar audio, camcorder, Global Positioning System (GPS) receiver, dan 

Personal Computer (PC) sehingga mendukung kemampuan komputasi dan 

conectifitas yang lebih modern. Banyak sistem operasi yang digunakan pada 

smartphone sekarang yang salah satunya GPS yang dikembangkan oleh google. 

Dengan memanfaatkan teknologi GPS yang tersedia pada smartphone 

yaitu sebagai sistem navigasi, dilakukan perancangan dan implementasi aplikasi 

yang memungkinkan pengguna bermain sekaligus bersosialisai dengan 

lingkungan sekitar yang akan dikembangkan pada smartphone berbasis Android.
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Dengan dikembangkannya aplikasi ini dapat mempermudah pengguna 

mencarian suatu lokasi dan keberadaan tempat yang dimaksud. 

Berdasarkan masalah diatas maka untuk membantu para orang tua dalam 

memantau anaknya dalam menentukan lokasi yang diinginkan. Dibuatlah sebuah 

aplikasi pemantauan anak berbasis Web dengan memanfatkan GPS yang ada di 

smartphone Android. Aplikasi ini nantinya dapat memberikan informasi tentang 

lokasi tempat melalui Google Maps. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuatan aplikasi  untuk 

pemantauan anak melalui GPS  berbasis android. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Pembuatan aplikasi ini hanya pada aplikasi GPS Tracker dengan 

memanfaatkaan GPS yang terdapat pada handphone. 

2. Aplikasi ini bisa digunakan di semua coverage area jaringan GPS dan tidak di 

dalam ruangan yang terbuat dari beton.  

3. Aplikasi ini hanya mampu mengirim data lokasi melalui handphone dan 

menampilkannya di handphone atau web browser. 

4. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web (web-base application) 

dan java mobile (j2me) dengan memanfaatkan Google Maps sebagai petanya. 
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5. Handphone yang digunakan adalah handphone yang memiliki fitur GPS dan 

dapat menjalankan aplikasi java, pada penelitian ini penulis menggunakan 

handphone yang berbasis Android sebagai testernya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan fitur pencarian rute 

untuk mengetahui tempat atau lokasi yang dicari. Dan membuat pengguna dapat 

menggunakan aplikasi ini sebagai media pemantauan anak berbasis web dengan 

memanfaatkan GPS yang ada di Android. 

Tujuan umum tersebut kemudian di pecah-pecah menjadi tujuan khusus 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji program aplikasi yang dibuat pada berbagai sistem 

operasi Android. 

2. Untuk menguji program aplikasi yang dibuat pada smartphone dengan 

berbagai ukuran layar. 

3. Untuk menguji program aplikasi yang dibuat berjalan pada spek 

smartphone yang berbeda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah :  

1. Memberikan cara untuk para orang tua yang mempunyai anak untuk 

melakukan pemantauan secara online dengan mengunakan satu aplikasi 

yang ditanam pada smartphone anak melalu GPS berbasis android . 
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2. Memberi beberapa cara pada orang tua atau masyarakat untuk melakukan 

pemantauan yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik elektro khususnya 

dalam bidang pemograman . 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Aplikasi pemantauan anak berbasis 

android dan menyusun laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah kajian penulis atas referensi-referensi yang ada baik 

berupa buku, karya-karya ilmiah, dan melalui internet, serta media massa  

yang berhubungan dengan penulisan laporan ini. 

2. Metode Eksperimen 

Melakukan penginstalan software dan pemberian perlakuan yang 

diinginkan.  

3. Metode Sampling 

Proses pengambilan data dilakukan dari sistem informasi yang sudah ada 

yaitu diambil pada salah satu website JajanJogja.com untuk dijadikan 

sampling sebagai bahan pembuatan aplikasi JajanJogja.com berbasis 

Android 

4. Metode Interview 

Pembuatan aplikasi ini diikuti dengan tanya jawab langsung kepada dosen 

pembimbing yang lebih menguasai sehingga dapat menambah 

pengetahuan. 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa bab 

yang tersusun sebagi berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat, batasan masalah, metodologi dan sistematika 

penulisan laporan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan 

judul tugas akhir, seperti informasi jajan Jogja beserta lokasi 

jajanan dan hal hal yang terkait mengenai Android 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI 

PEMANTAUN LOKASI ANAK BERBASIS WEB 

DENGAN MEMANFAATKAN GPS YANG ADA DI 

SMARTFONE ANDROID 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa aplikasi beserta 

pengujianya. 

BAB IV IMPLEMENTASI  APLIKASI PEMANTAUN LOKASI 

ANAK BERBASIS WEB DENGAN MEMANFAATKAN 

GPS YANG ADA DI SMARTFONE ANDROID 

Pada bab ini menjelaskan bentuk implementasi aplikasi beserta  

pengujiannya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini mengenai kesimpulan dan saran guna 

memperbaiki kelemahan yang terdapat pada aplikasi tersebut. 

 


