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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat mulai terjawab dengan adanya komputer 

dengan dilengkapi Internet. Kemudian muncul laptop yang memungkinkan 

pengguna berpindah-pindah tempat tanpa harus duduk diam disebuah ruangan 

dan menunggu didepan komputer. Perkembangan terus maju kedalam mobile 

device. Masyarakat lebih memilih membawa perangkat kecil tetapi memiliki 

berbagai manfaat dan kemudahan yang berbeda dibandingkan membawa 

komputer atau laptop. 

Surabaya, Kota Pahlawan yang berada di Provinsi Jawa Timur di 

Indonesia, merupakan sebuah kota besar yang cukup padat dan memiliki 

berbagai fasilitas publik yang banyak. Fasilitas publik menurut KBBI (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia) adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan 

umum. Perkembangan kota yang cukup pesat membuat orang sulit untuk 

menemukan sebuah fasilitas publik yang bermacam-macam. 

Mencari sebuah fasilitas publik cukup merepotkan bagi beberapa 

orang yang kurang mengenal lingkungannya, terlebih untuk warga baru. 

Jangankan warga baru, jika orang yang hanya berdomisili di Surabaya Timur, 

mungkin juga kurang mengenal fasilitas publik yang ada di Surabaya bagian 



2 
 

lain. Padahal mungkin saat mereka membutuhkan sesuatu, hal tersebut ada di 

Surabaya Barat dan tidak perlu harus pergi keluar kota untuk memperolehnya. 

Pengguna 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.  

Keuntungan seperti kemudahan dan tersusunnya berdasar kategori 

untuk pencarian dalam menggunakan fasilitas publik  aplikasi PortalSurabaya 

adalah: 

- mempersingkat waktu dalam mencari fasilitas publik, karena adanya 

kategori dan sistem pencarian yang akan memberikan kemudahan untuk 

pengguna aplikasi. 

- dapat diakses dimana saja selama terdapat jaringan Internet 

- 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. 

Perkembangan aplikasi dan Operating System (OS ) sekarang bergerak 

kearah 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 
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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. 

Menggunakan Android memberikan keuntungan kepada developer 

untuk bebas mengembangkan aplikasi dengan banyaknya fitur yang telah 

disediakan oleh Google. Android yang bersifat opensource dapat developer 

gunakan untuk pengembangan aplikasi tanpa harus membayar loyalti. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah  pada tugas akhir ini adalah : “Bagaimana 

pembuatan dan implementasi sistem portal informasi fasilitas publik di 

Surabaya menggunakan bahasa pemrograman Java pada platform Android?”. 

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 MYSQL sebagai database, yang 

berjalan diatas platform Android.  

Aplikasi ini akan dibuat menggunakan teknologi Java dan MYSQL 

dan hanya berjalan di platform Android. Pengguna dapat 

menggunakan fasilitas jaringan Internet untuk memberikan komentar 
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dan rating selama mereka sudah terdaftar dalam jaringan keanggotaan. 

Fitur yang diberikan dari aplikasi ini antara lain adalah : 

1. Pencarian lokasi fasilitas publik Surabaya 

 Fitur ini merupakan fitur utama yang berguna untuk mencari 

lokasi fasilitas publik di Surabaya. Pengguna dapat mencari 

menggunakan kategori fasilitas publik yang telah disiapkan. 

2. Pencarian lokasi fasilitas publik Surabaya ( Advanced Search ) 

 Fitur ini diberikan untuk mendukung pencarian utama supaya 

hasil yang diberikan lebih dapat fokus secara akurat. Seperti dapat 

mencari nama jalan beserta dengan misalnya harga termurah. 

Pengguna dapat menambahkan pencarian berdasarkan pilihan yang 

sesuai yang ada dalam aplikasi. 

3. Menambahkan 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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PortalSurabaya adalah aplikasi yang dibuat untuk mobile phone 

berbasis OS Android. Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah 

masyarakat dalam melakukan pencarian terhadap fasilitas publik yang 

ada di Surabaya. Struktur aplikasi PortalSurabaya berjalan dengan cara 

membutuhkan koneksi internet. Aplikasi PortalSurabaya memberikan 

sinyal ke server dan menerima sinyal balik yang dikirimkan oleh 

server.  

 

Gambar 1.1 Struktur Aplikasi Android 
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1.4. Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang, membuat, dan 

mengimplementasikan sistem portal informasi menggunakan bahasa 

pemrograman java pada platform Android. 

Aplikasi digunakan untuk membantu pengguna yang ingin mencari 

lokasi fasilitas publik yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai database yang 

dijalankan diatas platform Android, direncanakan dapat membantu proses 

penyampaian informasi yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. 

1.5. Hal-Hal yang Tidak Termasuk Dalam Aplikasi 

Beberapa hal yang tidak termasuk dalam aplikasi adalah security dan 

notification dari aplikasi. Beberapa kemampuan aplikasi terbatas pada 

kemampuan yang terdapat pada sistem operasi Android lakukan. Tampilan 

dari aplikasi disesuaikan dengan standar dari sistem operasi Android tanpa 

mempercantik tampilan. 

1.6. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah 

1. Melakukan survei tentang fasilitas publik yang ada di Surabaya 

dengan target orang Surabaya. 
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2. Melakukan experiment untuk perancangan, pembuatan, dan testing 

aplikasi. 

Langkah - langkah yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Survei kebutuhan data-data untuk pembuatan aplikasi 

2. Analisa dan perencanaan sistem dari aplikasi 

3. Pembuatan aplikasi berdasarkan analisa dan perencanaan yang ada 

4. Implementasi aplikasi di Android 

5. Pengujian aplikasi 

6. Pelaksanaan evaluasi serta perbaikan jika ada kesalahan saat 

pengujian 

7. Penulisan laporan 

 

 

 

 

 




