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ABSTRAK 

 
Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah pengguna layanan 
transportasi umum maupun alat transportasi pribadi. Sebagai kota Metroplis, Surabaya 
merupakan pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa, industri, maupun pemerintahan. 
Peningkatan mobilitas penduduk tersebut menyebabkan peningkatan terhadap 
penggunaan kendaraan bermotor. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan 
pertambahan panjang jalan. Pada akhirnya, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya 
titik kemacetan lalu lintas di sebagian besar jalan di Kota Surabaya termasuk wilayah 
Citraland dan Universitas Ciputra. Dengan merancang bangun sebuah aplikasi bareng 
berbasis android dan google API diharapkan dapat menambah sarana transportasi baru 
bagi masyarakat dengan pemakaian yang mudah yaitu dengan perangkat mobile android 
yang banyak di gunakan saat ini dan mengurangi titik kemacetan yang disebabkan oleh 
banyaknya kendaraan pribadi di kota Surabaya.  
 
Melalui aplikasi bareng berbasis android dan google api memungkinkan seseorang untuk 
membuat barengan, mencari barengan atau bareng. Dengan pencarian lokasi peta dari dan 
tujuan yang di permudah dengan bantuan google api. Telah dilakukan pengujian pada 10 
responden untuk mencoba 7 fitur aplikasi bareng yaitu login, buat barengan, komentar 
barengan, bareng, deal, panggil dan cari barengan. Hasil yang di dapatkan 10 pengguna 
tersebut telah berhasil menjalankan fitur tanpa gagal. Maka aplikasi bareng berhasil di 
rancang bangun dan tidak di dapati kegagalan fitur atau error. Rencana pengembangan 
aplikasi akan diberi sistem keamanan yang memadahi agar pengguna lebih percaya serta 
memperindah tampilan aplikasi. 
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1. Pendahuluan 

Transportasi merupakan salah satu komponen penting 
masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 
Apalagi transportasi pribadi di era modern ini yang serba 
canggih dan cepat, banyak masyarakat yang di buru 
waktu. Oleh karena itu, kemudahan pergerakan dari satu 
tempat ke tempat yang lain menjadi sangat penting, 
sehingga dituntut kemampuan untuk mengoptimasi biaya 
dan waktu. 

Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan 
meningkatnya jumlah pengguna layanan transportasi 
umum maupun alat transpotasi pribadi. Sebagai kota 
Metroplis, Surabaya merupakan pusat kegiatan 
perdagangan barang dan jasa, industri, maupun 
pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat 
menyebabkan tingkat pergerakan penduduk semakin 

meningkat. Peningkatan mobilitas penduduk tersebut 
menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan 
kendaraan bermotor. Namun, hal tersebut tidak 
diimbangi dengan pertambahan panjang jalan. Pada 
akhirnya, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya 
titik-titik kemacetan lalu lintas di sebagian besar jalan di 
Kota Surabaya termasuk wilayah Citraland dan 
Universitas Ciputra. 

Banyak kerugian yang di dapat dari kepadatan lalu 
lintas, seperti kerugian waktu, uang dan tenaga. Laporan 
milik Kresnayana Yahya (2011; Surabaya Macet, Rp. 1 
Triliun Menguap), seorang pengamat dari ITS Enciety 
Business Consult, menyatakan bahwa padatnya lalu-
lintas di Surabaya dapat mengakibatkan kerugian sebesar 
1 triliun per hari. Hal ini membuktikan pentingnya akses 
transportasi yang lancar dan lapang di kota Surabaya. 
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