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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

NFC atau Near Field Communication adalah pengembangan dari 

teknologi berbasis Radio Frequency Identification (RFID). NFC dapat digunakan 

dengan mudah oleh siapapun misalnya untuk mentransfer data antarperangkat 

yaitu hanya dengan menempelkan sesama perangkat yang mempunyai chip NFC. 

Contoh lainnya adalah untuk mengambil informasi dari stiker NFC yang biasanya 

berupa promosi pada tempat pembelanjaan. NFC juga digunakan untuk sistem 

parkir di Indonesia yaitu untuk akses member yang berlangganan per bulan. 

Tidak hanya NFC, sistem parkir di Indonesia juga menggunakan sistem 

tiket bagi pengunjung. Pertama, pengunjung mendatangi gedung parkir. 

Pengunjung kemudian mengambil tiket pada pintu masuk dan parkir. Setelah 

selesai beraktifitas, pengunjung meninggalkan tempat parkir. Sistem tersebut 

tergolong sederhana dalam menghitung jumlah waktu parkir pengunjung yang 

hanya dengan melakukan scan tiket. 

Akan tetapi, sistem parkir tersebut mempunyai kelemahan apabila gedung 

parkir penuh. Pengunjung berkemungkinan datang lebih awal daripada jadwal 

yang ditentukannya. Hal ini dikarenakan pengunjung tersebut merasa khawatir 

apabila tempat parkir penuh pada waktu yang ditentukannya untuk datang. 

Berdasarkan kelemahan pada sistem tersebut, dibutuhkan sistem parkir 

baru yang mendukung reservasi secara online menggunakan mobile device 
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sehingga pengunjung terjamin mendapatkan tempat parkir. Dalam hal ini, 

kegunaan NFC dapat diperluas bukan hanya untuk akses member saja, tetapi 

dapat juga untuk fungsionalitas dalam reservasi. Oleh karena itu, akan dibangun 

aplikasi Android berbasis NFC untuk reservasi tempat parkir online. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah bagaimana 

pengunjung dapat melakukan reservasi tempat parkir melalui aplikasi. Adapun 

masalah lain yang dihadapi adalah bagaimana hubungan antara reservasi dan 

aplikasi Android yang akan dibuat dengan teknologi NFC. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang  jelas dalam 

pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi hanya mendukung mobile device yang bersistem operasi 

Android dan memiliki teknologi NFC. 

2. Sistem pada aplikasi tidak mendukung parkir inap. 

3. Aplikasi difokuskan pada gedung parkir yang bertingkat. 

4. Sistem akan membatalkan reservasi apabila keterlambatan pengguna 

lebih dari default time yang telah ditentukan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian saat ini adalah merancang aplikasi Android berbasis 

NFC yang menyediakan fungsi bagi pengguna untuk melakukan reservasi tempat 

parkir. 

 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

mengenai Android  (mobile programming) yang berhubungan dengan 

koneksi aplikasi dengan database dan NFC dalam pembuatan aplikasi 

2. Membuat rancangan aplikasi 

3. Melakukan pengujian aplikasi untuk menguji tingkat keberhasilan 

sistem dalam melakukan reservasi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik 

yang dibahas pada tugas akhir. Dilanjutkan dengan rumusan dan 

batasan masalah topik, diikuti juga dengan tujuan dan metodologi 
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yang digunakan. Pada akhir bab dijelaskan pula mengenai 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab dua berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam membuat aplikasi untuk melakukan reservasi tempat parkir. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab tiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem dari 

aplikasi yang dibuat untuk reservasi tempat parkir. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang 

dirancang. Hasil dari pengujian aplikasi juga dijelaskan pada bab 

ini. 

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. 


