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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada masa sekarang ini, 

membuat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihiraukan lagi 

dalam berbagai sektor. Banyak hal yang semakin dipermudah dengan 

berkembangnya teknologi. Salah satu contoh teknologi yang paling berkembang 

pesat saat ini yaitu smartphone. Saat ini, semakin banyak orang yang telah 

menggunakan smartphone, hampir berbagai kalangan masyarakat 

menggunakannya untuk membantu aktifitas mereka sehari-hari. Melihat akan 

betapa terbantunya masyarakat akan manfaat teknologi dari smartphone membuat 

beberapa institusi mengembangkan atau membuat berbagai macam teknologi 

smartphone untuk membantu aktifitas mereka sehari-hari. Teknologi smartphone 

juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satu contoh bentuk 

informasi yang dapat diberikan teknologi smartphone kepada masyarakat yaitu, 

informasi mengenai lokasi suatu tempat seperti rumah sakit, kantor polisi, tempat 

kuliner, dan lain-lain. 

Di Indonesia tingkat kecelakaan yang terjadi setiap hari masih terus 

meningkat, baik berupa kecelakaan ringan, sedang, ataupun kecelakaan berat. Jika 

seseorang sedang mengalami kecelakaan atau sedang melihat terjadinya kecelakaan 

ataupun situasi darurat lainnya, tentunya membutuhkan penanganan atau 

pertolongan secepatnya, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. 
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Jika terjadi kecelakaan atau tindak kriminal tentunya perlu menghubungi kantor 

polisi terdekat, dan jika menimbulkan korban tentunya perlu juga untuk 

menghubungi rumah sakit terdekat. Untuk masyarakat yang sudah hafal dengan 

wilayah tempat terjadinya kejadian tersebut mencari lokasi kantor polisi dan rumah 

sakit terdekat tidaklah susah, namun berbeda halnya jika ada yang tidak hafal akan 

wilayah tersebut. Tentunya akan sangat sulit untuk mencari tau lokasi terdekat dari 

kantor polisi dan rumah sakit. Sehingga menyebabkan adanya kasus kecelakaan 

yang terlambat ditangani ataupun korban terlambat dilarikan ke rumah sakit. Oleh 

karena itu, dibutuhkannya sebuah aplikasi untuk dapat menemukan lokasi terdekat 

dari rumah sakit, kantor polisi, ataupun lokasi-lokasi lainnya. Sehingga kasus 

seperti kecelakaan ataupun yang lainnya dapat ditangani dengan cepat. 

Dengan demikian, perlu dikembangkan suatu aplikasi yang dapat mencari 

lokasi pusat bantuan yang berada disekitar pengguna. Aplikasi akan dibuat dengan 

menggunakan Location Based Service untuk memberikan layanan informasi berupa 

sebuah lokasi maupun sebuah posisi kepada para pengguna dan Geolocation untuk 

dapat mengirimkan lokasi saat ini dari pada pengguna.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi Android pencarian lokasi pusat bantuan berbasis 

geolocation dan location based service ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pengembangnya.  

Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Teori yang akan digunakan adalah geolocation dan location based 

service. 

2) Perancangan aplikasi akan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

3) Pencarian lokasi pusat bantuan berfokus di kota Manado. 

4) Lokasi pusat bantuan yang akan dicari yaitu: kantor polisi, rumah sakit, 

dan pos pemadam kebakaran 

5) Global positioning service (GPS) harus dalam keadaan menyala. 

6) Koneksi Internet harus dalam kondisi baik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat aplikasi android 

yang dapat mencari lokasi pusat bantuan yang berada disekitar atau didekat 

pengguna dengan menggunakan geolocation dan location based service. 

Setelah aplikasi selesai dibuat, akan dilakukan pengujian sehingga 

pengguna tidak salah dalam memilih lokasi pusat bantuan. Manfaat yang 

bisa didapatkan apabila program ini digunakan adalah untuk 

mempermudah masyarakat dalam mencari bantuan jika terjadinya 

kecelakaan atau situasi gawat darurat lainnya sehingga korban atau pihak 

yang membutuhkan bantuan dapat ditangani dengan cepat. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori mengenai 

Geolocation dan Location Based Service. 

2) Perancangan desain aplikasi : Use Case Diagram bersama Use Case 

Scenario, dan Activity Diagram. 

3) Implementasi hasil rancangan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman Java. 

4) Pengujian terhadap pencarian lokasi pusat bantuan. 
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5) Pengujian terjadap pengambilan lokasi pengguna menggunakan 

metode Geolocation. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

dari penelitian yang berjudul “APLIKASI ANDROID 

PENCARIAN LOKASI PUSAT BANTUAN BERBASIS 

GEOLOCATION DAN LOCATION BASED SERVICE”. Kemudian 

dalam bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah 

serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan 

pada penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi 

Geolocation, Location Based Service, Global Positioning System, 

Geographic information system dan teori pengujian menggunakan 

metode black box.  
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai gambaran perancangan 

pembuatan program, cara kerja dari sistem. Perancangan pembuatan 

program akan membahas proses dan tahapan pembuatan program 

yang meliputi sketsa dari hasil aplikasi yang akan dibuat. Cara kerja 

program akan menjelaskan bagaimana program dapat mencari lokasi 

pusat bantuan yang berada disekitar pengguna, serta mencatat lokasi 

dan kecepatan yang dihasilkan oleh pengguna pada waktu 

berkendara.. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara penggunaan dari 

fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi. Hasil dari pengujian 

sistem akan menggunakan metode black box dan kuesioner yang akan 

diberikan kepada pengguna. Dalam pengujian program akan 

memaparkan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian 

yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 



7 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang  diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan  serta saran 

untuk pengembangan lebih lanjut.  

  


