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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sekarang merupakan zaman dimana teknologi berkembang sangat 

cepat. Informasi adalah bagian dari perkembangan zaman tersebut. Cepatnya 

penyebaran informasi sudah menjadi tuntutan umum jaman sekarang. Mulai 

dari fasilitas telepon yang meniadakan jarak antara manusia dengan cara dapat 

berkomunikasi tanpa mempedulikan jarak. Hingga munculnya Internet yang 

memungkinkan orang untuk saling berbagi dan mencari berbagai macam 

informasi yang terkadang tidak dapat dicari di buku. Kebutuhan masyarakat 

mulai terjawab dengan adanya komputer yang dilengkapi dengan Internet. 

Kemudian muncul laptop yang memungkinkan pengguna berpindah-pindah 

tempat tanpa harus duduk diam disebuah ruangan dan menunggu didepan 

komputer. Perkembangan mobile device sangatlah pesat. Masyarakat lebih 

memilih membawa perangkat kecil tetapi memiliki berbagai manfaat dan 

kemudahan yang berbeda dibandingkan membawa komputer atau laptop.  

Definisi kota pariwisata, kota berasal dari kata urban yang 

mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-

sifat yang melekat pada kota dalam artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. 

Perkotaan mengacu pada areal yang memiliki suasana penghidupan dan 

kehidupan modern dan menjadi wewenang pemerintah kota. Pariwisata adalah 
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salah satu jenis industri biasa maupun yang menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup dan menstimulasi sektor-sektor produksi lainnya 

(Krapf,1942). Kota Pariwisata di pulau Jawa diantaranya adalah Batu, 

Yogjakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung.
1

 Batu merupakan kota yang 

memiliki objek wisata yang tergolong memenuhi kriteria kota pariwisata. 

Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Jogjakarta merupakan kota yang sudah 

memiliki kehidupan modern, dan memiliki objek-objek wisata sehingga 

memenuhi kriteria dari kota pariwisata. 

Mencari sebuah fasilitas publik di kota-kota pariwisata yang sering 

dikunjungi orang bisa jadi cukup merepotkan bagi beberapa warga baru, 

terlebih pendatang atau wisatawan. Jangankan pendatang atau wisatawan, 

terkadangbahkan orang yang berwarga negara pulau Jawa juga ada yang 

kurang mengenal fasilitas-fasilitas publik yang ada di negaranya sendiri. 

Padahal mungkin saat mereka membutuhkan sesuatu, hal tersebut ada di kota 

mereka sendiri dan tidak perlu harus pergi keluar kota untuk memperolehnya 

alasan saya memilih pulau jawa adalah karena pulau jawa merupakan pulau 

                                                             
1 http://www.yogyes.com/id/  [Accessed 10 April 2011] 
http://www.bandungtourism.com/gov_i.php [Accessed 10 April 2011] 
http://indonesianview.wordpress.com/2009/06/05/surabaya-kota-wisata-budaya/ [Accessed 10 April 
2011] 
http://www.kotawisatabatu.com/sejarah [Accessed 10 April 2011] 
 

http://www.yogyes.com/id/
http://www.bandungtourism.com/gov_i.php
http://indonesianview.wordpress.com/2009/06/05/surabaya-kota-wisata-budaya/
http://www.kotawisatabatu.com/sejarah
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terpadat di Indonesia dan penduduknya sudah banyak mengenal atau 

menggunakan teknologi. 

Pada ISay: Kings Of The Internet (Mohammad Bahareth, 2010), 

dijelaskan bahwa market share android telah berkembang pada kuarter ke-2 

tahun 2009, sebesar 2.8% dari pasar smartphone di seluruh dunia, dan pada 

akhir kuarter ke-3 tahun 2009, telah berkembang sebesar 3.5%, dan pada 

bulan July 2010 market share android mencapai 13%. Menurut prediksi 

market ‘Gartner Inc.’ tahun 2012, Android bisa menjadi mobile Operating 

System terpopuler ke-2 di dunia setelah Symbian. Dijelaskan juga bahwa 

Blackberry dikatakan akan jatuh ke urutan 5 dari urutan 2 sekarang ini, dan 

juga iPhone akan menempati posisi ke-3 dan Windows Mobile akan 

menenpati posisi ke-4 pada tahun 2012. 

Market share yang ada di dunia saat ini masih dipegang oleh symbian, 

tetapi jika melihat peningkatan dari market share tahun 2009 ke tahun 2010 

dapat dilihat bahwa Android mendapatkan peningkatan market share yang 

besar dalam waktu yang sesingkat itu. Oleh karena itu applikasi ini saya 

tujukan buat pengguna Android di seluruh dunia yang ingin berlibur ke pulau 

jawa. 

Cara masyarakat untuk mencari fasilitas umum biasanya dengan 

melihat peta wisata atau bertanya kepada orang sekitar. Dengan cara-cara di 
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atas masyarakat perlu mengeluarkan biaya lebih untuk peta, dan juga 

meluangkan waktu untuk bertanya arah pada orang. Untuk itulah aplikasi ini 

dibuat dengan tujuan memudahkan orang yang ingin mencari lokasi fasilitas-

fasilitas publik. 

Perkembangan aplikasi dan Operating System (OS) sekarang bergerak 

menuju arah dunia open source dan hal itu terbukti efektif. Banyak OS atau 

aplikasi yang muncul secara free dan memiliki fitur yang tidak kalah dengan 

OS atau aplikasi berbayar. Android merupakan OS baru yang ditujukan 

kedalam mobile device oleh perusahaan mesin pencari raksasa, Google. 

Google berharap bahwa OS ini akan memberikan kecepatan dalam mengakses 

data, dan memberikan fitur yang tidak kalah dengan OS lainnya. 

Android is an open source platform built by Google that includes an 

operating system, middleware, and applications for the development of 

devices employing wireless communications.(Collin Walz, 2005). 

Faktor-faktor yang membuat penulis memilih platform Android yang 

pertama adalah karena Android adalah open source OS, selain itu Android 

memiliki tampilan yang cukup bagus, dan sudah memiliki fitur touch screen, 

ditambah lagi bahasa pemrograman Android adalah Java yang juga 

merupakan open source yang sudah lazim dipakai oleh programmer. 
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Fitur dan kemampuan OS Android sekarang sendiri sudah cukup 

canggih, tetapi untuk applikasi Android saat ini belum ada yang memberikan 

service list fasilitas publik yang ada di pulau jawa. Untuk saat ini di Android 

sudah ada applikasi maps yang bisa menampilkan peta berikut dengan nama 

jalan yang menunjukkan posisi kita saat ini (GPS) tapi masih belum komplit 

informasi tentang fasilitas-fasilitas publik di sekitar mereka. 

A truly open, free development platform based on Linux and open 

Source (Hello Android ,2009). 

Pengguna juga dapat lebih mudah untuk mencari sebuah fasilitas 

publik karena adanya penggolongan di aplikasi ini. Tiap-tiap pengguna juga 

dapat mendapatkan kesan dari pengguna lain yang sudah memberikan rating 

terhadap fasilitas publik tersebut. Disamping itu adanya juga fitur Maps 

dengan menggunakan google map yang membantu pengguna untuk 

mendeteksi secara langsung lokasi yang mereka cari. 

Keuntungan yang dapat masyarakat peroleh adalah : 

1) dapat diakses dimana saja selama terdapat jaringan internet 

2) dapat mengetahui rating dan komentar yang ada dari masing-masing 

fasilitas publik, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 

dalam memilih sebuah tempat yang akan dikunjungi. 
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3) Adanya fitur map location yang menggunakan Google map sehingga 

membantu agar pengguna dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi 

yang mereka cari 

Didalam Perancangan, Pembuatan Dan Portal Informasi Fasilitas 

Publik di Surabaya Menggunakan Bahasa Pemrograman Java Pada Platform 

Android (Singgih, 2010), dijelaskan tentang pembuatan portal sistem 

informasi yang yang mencatat semua fasilitas-fasilitas publik yang ada di 

Surabaya, dan memiliki fitur untuk memberi comment dan rating pada setiap 

fasilitas publik yang ada. 

Pada tugas akhir ini akan dibuat portal yang mencatat informasi 

fasilitas-fasilitas publik yang ada di kota Surabaya, Bandung, Jakarta, 

Jogjakarta, Batu, dengan menambahkan fitur Map Location yang dibuat 

menggunakan Google Map untuk memudahkan mencari lokasi fasilitas 

publik, dan membuat admin area yang menggunakan PHP untuk 

menginputkan data ke dalam database. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan, pembuatan, dan penerapan portal informasi fasilitas 

publik di kota-kota pariwisata pulau Jawa menggunakan bahasa pemrograman 

Java pada sistem operasi Android? 
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1.3. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah yang ada, maka batasan masalah yang 

diberlakukan dalam tugas akhir ini adalah membuat aplikasi menggunakan Java 

sebagai bahasa pemrograman, dan berjalan di mobile phone (client), dan MySQL 

sebagai database yang berada di server,dan PHP yang berjalan di server, untuk 

membantu mengambil data dari MySQL. Pembuatan aplikasi ini meliputi 

pembuatan aplikasi portal informasi untuk pencarian fasilitas publik di pulau 

Jawa, yang meliputi Surabaya, Batu, Yogjakarta, Bandung, Jakarta.  

Data fasilitas publik akan diambil dari google map, dan admin akan 

memasukkannya secara manual ke dalam database. 

Aplikasi ini akan dibuat menggunakan bantuan teknologi Java di mobile 

device (client), dan database MySQL di server untuk menyimpan 

comment,rating, dan posisi longitude, latitude,dan PHP di server digunakan 

untuk melakukan query mengambil data dari database MySQL. MySQL dan 

PHP akan disimpan di host, sedangkan Java akan di jalankan di mobile device. 

Pengguna dapat menggunakan fasilitas jaringan internet untuk memberikan 

komentar dan rating selama mereka sudah terdaftar dalam jaringan keanggotaan. 

Fitur yang diberikan dari aplikasi ini antara lain adalah : 
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1. Pencarian fasilitas publik di kota wisata Pulau Jawa (map information): 

 Fitur ini merupakan fitur utama yang berguna untuk mencari 

informasi tentang lokasi fasilitas publik di Surabaya. Pengguna dapat 

mencari menggunakan kategori fasilitas publik yang telah disiapkan 

dan dibantu dengan GPS yang menggunakan bantuan API Google 

map, yang nantinya akan dikategorikan berdasarkan fasilitas-fasilitas 

publik yang ada di Pulau Jawa. 

2. Memberikan komentar dan rating 

 Fitur ini ada untuk memberikan komentar dan rating terhadap 

fasilitas publik yang ada. Hal ini berguna bagi pengguna yang ingin 

mencoba mengunjungi fasilitas publik yang belum pernah mereka 

kunjungi. Dari komentar dan rating ini pengguna dapat 

memperkirakan dan memperoleh gambaran singkat tentang fasilitas 

publik tersebut. 
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3. Membuat admin area 

Membuat admin area untuk database, gunanya untuk 

memudahkan proses penginputan data ke MySQL. Menggunakan PHP 

yang di simpan di server. 

 

Gambar 1.1.Ilustrasi interaksi Android mobile phone dengan server – internet 

based 
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Gambar 1.2. Ilustrasi interaksi Android mobile phone dengan server PHP dan 

database MySQL 

 

1.4. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat dan mengimplementasikan portal 

informasi menggunakan bahasa pemrograman java pada sistem operasi Android. 
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1.5.  Aplikasi Android VS Mobile Web 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis tentang pemilihan applikasi mobile 

dibandingkan mobile web. 

 

User Interface 

Kebanyakan platform asli memiliki abstraksi yang bagus, seperti control 

interface. Tidak ada platform yang memiliki interface yang sama apalagi API 

untuk instantiate dan akses mereka. Tapi pada teknologi Web di setiap platform 

interface-nya konsisten, dan tergantung browser. Sebagai contoh, pada IOS, 

properti CSS "fixed" tidak benar, dll.
2
 

 

Segi Publikasi 

Untuk publikasi target aplikasi saya akan dimasukkan ke android market 

store. Dan ini sangat menguatkan posisi aplikasi android dibandingkan dengan 

mobile web. Dibandingkan web apps yang harus melakukan publikasi secara 

manual, tentu akan memakan waktu yang sangat lama untuk publikasi. 

 

                                                             
2 
http://www.creativebrain.web.id/media.php?action=readnews&id=315&title=Mobile%20Application
%20Development:%20Web%20vs.%20Native [accessed 21-06-2011] 

http://www.creativebrain.web.id/media.php?action=readnews&id=315&title=Mobile%20Application%20Development:%20Web%20vs.%20Native
http://www.creativebrain.web.id/media.php?action=readnews&id=315&title=Mobile%20Application%20Development:%20Web%20vs.%20Native
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Segi Teknologi 

GPS yang digunakan pada web apps hanya dapat mendeteksi lokasi user 

dari IP address dan menggunakan Google API, sedangkan GPS Mobile 

menggunakan location manager yang dimiliki oleh hardware device, atau dengan 

menggunakan mobile browser yang support dengan google gear, sehingga bisa 

menggunakan Google GeoLocation API.
3
 

 

1.6.  Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah survei dan eksplorasi untuk 

mencari data-data fasilitas publik yang ada di Pulau Jawa. 

Metodologi yang akan digunakan adalah eksperimen untuk Desain, 

implementasi, dan testing. 

Langkah - langkah yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Survei kebutuhan data-data lokasi-lokasi pariwisata dan untuk 

mengkategorikan fasilitas publik untuk pembuatan aplikasi. 

2. Analisa dan perencanaan sistem dari aplikasi 

                                                             
3 http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/basics.html [accessed 20-Juni-2011] 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/basics.html
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3. Membuat aplikasi berdasarkan analisa dan perencanaan  yang ada 

4. Implementasi aplikasi di smartphone berbasis Android. 

5. Pengujian aplikasi 

6. Melakukan evaluasi serta perbaikan jika ada kesalahan saat pengujian 

7. Penulisan laporan 

 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan yang 

terdiri dari: 

 

BAB I Pendahuluan 

  Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, batasan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi, serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB II Landasan Teori 

 Bab ini berisi teori dasar yang menunjang pemahaman terhadap 

aplikasi dan sistem yang digunakan, yaitu teori mengenai sistem operasi 

Android, arsitektur android, bahasa pemrograman Java, dan entrepreneurship. 

 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, hasil penelitian, analisa 

data, dan metodologi yang dipakai dalam penelitian. 

 

BAB IV Perancangan 

Bab ini berisi perancangan pembuatan aplikasi yang meliputi 

dokumentasi-dokumentasi aplikasi, seperti Use Case, Activity Diagram, Flow 

Chart, User Interface. 
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BAB V Implementasi Dan Testing 

Bab ini berisi tentang bagaimana cara implementasi aplikasi, testing, dan 

analisa kinerja sistem aplikasi tersebut pada sistem operasi Android testing 

dilakukan pada perangkat handphone yang sebenarnya, dan pada emulator. 

 

BAB VI Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan aplikasi, dan 

saran-saran yang ada untuk aplikasi ini kedepannya. 

 


