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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Perkembangan teknologi yang ada pada era globalisasi saat ini salah 

satunya ialah Android smartphone. Android adalah sistem operasi berbasis kernel 

Linux dengan user interface, dirancang terutama untuk perangkat mobile 

touchscreen seperti smartphone dan komputer tablet, menggunakan input sentuh. 

Selain itu sistem operasi Android memiliki kelebihan, di mana Android ini 

merupakan open source, yang berarti developer memiliki akses universal melalui 

lisensi gratis untuk menjual suatu aplikasi, dan untuk sekarang ini Android 

merupakan smartphone yang terlaris dan digemari diseluruh dunia. Jumlah 

developer di berbagai OS dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut. 
 
 

 
 

 

Gambar 1.1 Jumlah developer dalam berbagai OS 
 

 
Sumber : Adam Smith, Why developers choose Android, 2013
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Diawali dengan adanya internet, membuat teknologi menjadi semakin 

berkembang, begitu pula dengan adanya internet pada smartphone yang 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Hal ini mempermudah konsumen untuk 

mendapatkan informasi dalam hal berbelanja, pemesanan tiket, dan sebagainya   

yang   dilakukan   secara   online.   Seiring   dengan   perkembangan teknologi,  

teknologi  mampu  membuat  ataupun  mengatur  suatu  sistem  agar menjadi lebih 

baik dan teratur, seperti halnya dalam pengaturan sistem rumah sakit, sistem 

suatu universitas, sistem perparkiran, dan sebagainya. 

 

Melihat dari sistem perparkiran yang ada di Indonesia sekarang ini yang 

masih menggunakan sistem tiket. Di mana customer yang datang ke dalam gedung 

akan mengambil tiket terlebih dahulu, lalu sistem akan menyimpan waktu 

kedatangan customer tersebut, dan ketika customer keluar, sistem akan mengecek 

jam berapakah user tersebut keluar dari gedung. Dan setelah itu sistem tersebut 

akan menghitung sudah berapa jamkah customer tersebut berada di dalam gedung. 

 

Kelebihan dari sistem tersebut ialah sistem dapat dengan mudah 

mengetahui  berapa  jam  customer  tersebut  parkir  di  dalam  gedung,  pelayanan 

parkir diterapkan dengan melakukan scanning pada tiket, lalu sistem akan 

menampilkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh customer. 

 

Tetapi sistem tersebut pun memiliki kelemahan, di antaranya adalah sistem 

tersebut membutuhkan sistem valley (parkir khusus dengan menitipkan mobil 

kepada petugas parkir), di mana jika tempat parkir tersebut sudah penuh, customer 

akan sangat kebingungan karena customer sudah berada dalam gedung  parkir  

tetapi  tidak  mendapatkan  parkir,  serta  sistem  tersebut  tidak
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memiliki history yang akan ditunjukkan kepada customer, tempat  yang sudah 

terisi atau belum terisi. 

 

Maka berdasarkan kelemahan yang ada dalam sistem tersebut, penulis 

memiliki ide untuk membuat  sistem baru dimana sistem tersebut akan menjadi 

lebih baik jika  diatur  secara  online  dengan  menggunakan  smartphone.  

Customer  dapat dengan mudah memesan parkir terlebih dahulu sebelum berada 

dalam gedung parkir, customer dimudahkan karena dapat mengetahui tempat yang 

belum terisi maupun yang sudah terisi. Dengan begitu customer tidak akan 

kebingungan jika tempat parkir tersebut sudah penuh. 

 

1.2. Perumusan Masalah 
 
 

Sistem   parkir   yang   menggunakan   sistem   tiket   yang   ada,   tidak 

memudahkan   customer   dalam   mencari   tempat   parkir.   Seluruh   mall   atau 

perusahaan yang ada di Indonesia masih menganut sistem parkir dengan 

menggunakan tiket. Oleh karena sistem parkir yang digunakan sekarang sering 

sekali menyebabkan antrian di dalam tempat parkir sehingga menyebabkan 

efesiensi waktu yang berkurang. Hal tersebut mendorong kebutuhan sistem parkir 

secara online yang membuat perubahan sistem parkir menjadi sistem booking, 

agar sistem lebih efisien/tidak membuang waktu terhadap pencarian tempat parkir 

dan  lebih  memudahkan  customer,  serta  tidak  menyebabkan  antrian  di  dalam 

tempat parkir. Sistem ini dipakai untuk perusahaan dan bagi user yang 

membutuhkan keefesiensian waktu. 
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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)   Sistem yang dirancang, hanya dapat diterapkan pada smartphone 

 
berbasis Android. 

 
2)   Sistem dapat melayani reservasi tempat parkir dengan memberikan QR code 

 
kepada user sebagai bukti reservasi. 

 
3) Sistem ini dapat mendeteksi mobil yang masuk keluar ke area parkir yang 

telah di-reserve berdasarkan warna dominan mobil tersebut. 

4) Warna yang dapat dideteksi di antaranya adalah warna hijau, merah, silver, 

hitam, putih, biru, oranye, kuning, violet, polishedmetal, navy blue, coklat. 

5) Sistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk management atau back office dan 

untuk customer. 

6) Sistem  untuk   pihak   management   terdiri   dari   sistem   untuk mendeteksi 

objek (warna mobil) dan pendeteksi QR code. 

7) Sistem untuk pihak customer terdiri dari sistem online booking itu sendiri 

dan terdapat sistem untuk generate QR code di dalamnya. 

8) Sistem yang dibangun dalam tugas akhir ini akan terpakai untuk sistem 

perparkiran gedung-gedung perusahaan. 

9) Tempat parkir yang dirancang dalam sistem ini terdiri dari 3 lantai, di mana 

masing – masing lantai terdiri dari 3 area tempat parkir, dan masing – masing 

area terdiri dari 3 slot tempat parkir (indoor).
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1.4. Tujuan 
 
 

Adapun tujuan dari pembuatan sistem online booking untuk sistem per 

parkiran yang dilakukan oleh penulis, adalah sebagai berikut : 

 

1)   Memberikan ide perancangan baru untuk sistem perparkiran. 

 
2)   Merancang sebuah sistem yang dapat memprediksi ketersediaan tempat 

 

parkir. 
 

 
 

1.5. Metodologi 
 
 

Metode pembuatan aplikasi yang dipakai dalam penulisan tugas akhir ini 

memiliki tahapan kegiatan sebagai berikut : 

 

1) Analisis dan definisi kebutuhan 

a) Studi pustaka 

Membaca  buku,  literatur,  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan  Android 

(mobile programming), user-interface dan sistem perparkiran yang ada di 

Indonesia maupun luar Indonesia. 

 

b) Observasi 

 
Menganalisis aplikasi online booking sejenis untuk mendapatkan gambaran 

tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi yang ada sehingga penulis dapat 

mengembangkan aplikasi online booking yang lebih baik. 
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c) Kuesioner 

 
Menyebarkan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan ketertarikan 

customer terhadap sistem yang akan dikembangkan. Hasil kuesioner 

kemudian  akan  dianalisis  untuk  menjadi  tolak  ukur  efektifitas  sistem 

tersebut. 

 

2)   Perancangan sistem dan perangkat lunak 
 
 

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan kegiatan perancangan sebagai berikut : 
 
 

a)    Perancangan desain dari aplikasi online booking. 

 
b) Perancangan  sistem  dengan  menggunakan  use  case  diagram,  activity 

diagram, dan class diagram. 

c) Perancangan  hubungan  aplikasi  Android  dengan  database  atau  dapat 

disebut dengan API. 

3)   Implementasi dan pengujian aplikasi 
 
 

Dalam tahap ini, akan diimplementasikan masing-masing aplikasi secara terpisah. 

Kemudian aplikasi tersebut akan diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi 

perancangannya. 

 

4)   Pengujian sistem 
 
 

Dalam tahap ini, aplikasi yang telah diimplementasi akan diuji apakah telah sesuai 

dengan spesifikasi perancangannya. 
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5)   Evaluasi 
 
 

Memberikan aplikasi online booking yang telah diimplementasi kepada sebagian 

responden kuesioner pada tahap analisis untuk dijalankan. Kemudian kuesioner 

disebarkan kepada konsumen tersebut untuk mendapatkan evaluasi terhadap 

aplikasi online booking yang telah dibuat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 
 
 

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 
 
 

Bab ini menjelaskan latar belakang penulisan tugas akhir, rumusan masalah, 

batasan masalah pembuatan tugas akhir, tujuan, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 
 

 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang dijadikan landasan dalam penulisan tugas 

akhir ini. Terdapat teori-teori umum dan teori-teori khusus yang berkaitan 

dengan topik pembuatan ini. 

 

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM 
 
 

Bab ini menjelaskan perancangan user-interface (GUI), perancangan sistem, 

perancangan database, perancangan aplikasi, use case diagrams, activity 

diagrams.
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BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 

 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi yang telah dibuat dalam tugas akhir ini, 

dan testing plan yang didapat dari hasil pengujian yang telah dilakukan seperti 

kuesioner, wawancara dan scenario. 

 
 
 
 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini 

dan saran untuk pengembangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh hasil 

yang lebih baik. 




