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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cuaca adalah salah satu hal yang sulit diduga oleh banyak orang. Terlebih 

jika seseorang merencanakan untuk bepergian ke suatu tempat pada keesokan 

harinya. Kesulitan terjadi jika seseorang berada di perjalanan dan tidak tahu 

bagaimana cuaca daerah tersebut untuk hari itu maupun hari – hari mendatang. 

Tanpa informasi prakiraan cuaca yang akurat akan sulit bagi seseorang untuk 

merencanakan dan mempersiapkan perjalanannya. 

Saat ini orang bisa melihat prakiraan cuaca untuk esok hari pada acara 

televisi ataupun melalui internet. Tapi hal itu masih tetap menjadi kesulitan jika 

seseorang yang berada di jalan atau tidak sempat melihat televisi ataupun 

mengakses internet melalui komputer desktop. 

Perkembangan zaman yang terjadi belakangan ini terjadi sangat cepat. Saat 

ini internet sudah merupakan salah satu hal yang harus ada di sekitar kita dan 

dapat dikuasai oleh siapapun. Selain digunakan sebagai sumber informasi dan 

hiburan, internet juga banyak digunakan sebagai sumber pekerjaan dan 

pendapatan baik itu melalui toko online, desain web ataupun melalui permainan 

multiplayer yang marak belakangan ini. Selain dengan adanya internet, kemajuan 

teknologi belakangan ini juga berkembang pada perangkat mobile seperti ponsel, 

notebook ataupun perangkat permainan elektronik seperti PSP, NDS dan lain – 
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lain. Perkembangan perangkat mobile yang sangat cepat dapat ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya pengguna alat tersebut.  

Dengan luasnya persaingan yang ada di dalam dunia perangkat mobile, 

Apple Inc. menggunakan kesempatan tersebut untuk meluncurkan berbagai 

macam perangkat mobile diantaranya iPod Touch dan iPhone. Keduanya 

diluncurkan pada tahun 2007. Pada awalnya iPod Touch hanya difungsikan 

untuk multimedia playback dan merupakan sebuah entertainment device. Lalu 

mereka mengembangkannya dengan menambahkan fitur – fitur ponsel dan 

membentuk iPhone.  Fitur dasar yang dimiliki oleh iPod Touch dan iPhone 

sangat bervariasi dan berguna. Wi-Fi yang tertanam pada keduanya juga sangat 

membantu dalam mengakses internet. iPod Touch dan iPhone juga banyak 

digemari karena banyaknya perangkat lunak yang dapat di-download dan 

digunakan di kedua device tersebut. 

Untuk iPod Touch saja, penjualan yang dicapai oleh Apple Inc. hingga 28 

Juni 2010 mencapai 59,634,000 unit di seluruh dunia. Sedangkan untuk total 

semua penjualan perangkat yang menggunakan iOS (iPod Touch, iPhone dan 

iPad) sudah mencapai penjualan yang ke 100.000.000 pada bulan Juni 2010. Di 

Amerika sendiri, penggunaan internet melalui perangkat mobile memiliki 

peringkat tertinggi sebesar 58,2%. Selain itu penggunaan Apple Devices di 

Indonesia meningkat pesat sejak Juni 2008. Dalam waktu satu tahun, market 

share mereka meningkat dari 4% sampai 30% dalam satu tahun.  
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Gambar 1. 1 Market Share di Indonesia 

 

 

Gambar 1. 2 Perbandingan antara Blackberry, iPhone dan Android di Indonesia 

Untuk data orang yang masuk di Indonesia baik itu sebagai turis maupun 

untuk melakukan hubungan bisnis, pada tahun 2009, ada 6.452.259 orang yang 

mengunjungi Indonesia. 
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Banyaknya software yang dapat di-download dan disediakan oleh Apple 

Inc. membuat banyak pembangun aplikasi ingin membuat aplikasi untuk iPod 

Touch dan iPhone. Selain itu, melihat jumlah penggunanya yang sangat banyak, 

tentu sangat menarik perhatian para pembangun aplikasi.  

Para pengguna iPod Touch awalnya adalah kaum muda yang senang 

mendengarkan musik, memutar video dan bermain game. Tetapi dengan 

diluncurkannya iPhone yang juga merupakan sebuah alat komunikasi, 

penggunanya lebih bervariasi mulai dari ibu – ibu hingga kalangan pebisnis. 

Dengan semakin bervariasinya target pasar dari iPhone maka aplikasi yang 

tersedia pun semakin bervariasi. Di seluruh dunia, jumlah aplikasi yang telah di 

download melalui App Store adalah sejumlah 5 juta download. 

Gambar 1. 3 Contoh aplikasi perkiraan cuaca di iPod Touch 
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Saat ini ada banyak sekali aplikasi yang telah tersedia pada platform iPod 

Touch dan iPhone. Informasi cuaca juga sudah terdapat pada kedua platform 

tersebut. Tapi sebagian besar aplikasi tersebut hanya berbasiskan teks dan tidak 

terdapat peta lokasi serta cuaca di suatu daerah.  

Di kalangan masyarakat sebenarnya telah banyak penyedia layanan 

informasi mengenai prakiraan cuaca baik itu di televisi maupun melalui media 

cetak. Media televisi memiliki kekurangan di bidang mobilitasnya. Dikarenakan 

ukurannya yang besar, televisi tidak dimungkinkan untuk dibawa – bawa. 

Sedangkan media cetak tidak memfokuskan diri untuk memberikan informasi 

prakiraan cuaca,terutama tidak spesifik daerah di mana kita berada ataupun yang 

akan kita tuju.  

Dalam pembuatan tugas akhir ini, dirancang dan dibangun sebuah aplikasi 

yang dapat menunjukkan prakiraan cuaca untuk hari ini dan besok. Aplikasi ini 

dinamakan IndoWeather. Aplikasi ini menyajikan informasi prakiraan cuaca 

untuk beberapa kota besar di Indonesia di atas gambar peta Indonesia untuk hari 

ini maupun untuk besok. 

Platform yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah device iPod 

Touch ataupun iPhone yang mempunyai akses ke internet melalui Wi-Fi maupun 

melalui data transfer 3G. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas. Kita dapat melihat bagaimana luasnya kesempatan 

para pembangun untuk membuat aplikasi pada platform iPod Touch maupun 

iPhone. Dari aplikasi IndoWeather mengenai informasi cuaca, permasalahan yang 

muncul adalah “Bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi 

IndoWeather dalam versi mobile pada platform iPod Touch?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sub bab ini menjelaskan mengenai batasan masalah yang akan digunakan 

sebagai landasan untuk membuat aplikasi IndoWeather. Yang dibahas dalam sub 

bab ini adalah sisi bisnis, ruang lingkup atau environment, segmen pengguna dan 

juga fitur – fitur yang disediakan pada aplikasi. 

1.3.1 Entrepreneurship 

Batasan masalah entrepreneurship dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1) Aplikasi ini ditujukan untuk pasar lokal di Indonesia dengan arti informasi 

perkiraan cuaca yang ada tersedia untuk kota – kota besar di Indonesia dan 

dengan tampilan dalam bahasa Inggis untuk membantu turis atau orang 

asing yang sedang mengunjungi Indonesia. 

2) Aplikasi ini akan berjalan secara standalone sehingga tidak memerlukan 

aplikasi yang lain untuk dibeli ataupun untuk di-download. 

3) Aplikasi mobile ini mempunyai potensi untuk mengikuti proses sertifikasi 

dari Apple Store yang dibutuhkan sebelum aplikasi mobile ini dapat dijual 
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secara online di Apple Store. Namun dalam pembuatan tugas akhir ini, 

proses sertifikasi tersebut tidak termasuk dalam pembahasan. 

1.3.2 Environment 

Sub bab ini menjelaskan mengenai environment yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi IndoWeather untuk penyelesaian tugas akhir ini yaitu: 

1.3.2.1 Software 

Aplikasi IndoWeather dalam penyelesaian tugas akhir ini dikembangkan 

menggunakan bahasa pemrograman Objective-C dan dikerjakan menggunakan 

aplikasi pembantu seperti XCode IDE dengan iOS SDK. Data – data mengenai 

cuaca, peta serta informasi – informasi yang lain didapat dengan cara information 

syndication dan didapat dari berbagai 3rd Party API (Application Program 

Interface) yang dilakukan dengan cara melakukan request ke beberapa situs yang 

dipilih dan menerima data yang dikembalikan serta mengolahnya dan 

menggabungkannya. Selain itu ada juga beberapa informasi yang telah 

dikumpulkan dan disimpang dalam file XML yang menyertai aplikasi. 

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan agar dapat dijalankan pada perangkat iPod 

Touch dan iPhone Simulator dengan sistem operasi iOS4.0 dengan menggunakan 

Software Development Kit versi 3.2 dan versi XCode 3.2.2. 

1.3.2.2 Hardware 

Aplikasi IndoWeather ini diujikan pada perangkat iPod Touch serta software 

emulator iPod Touch. 
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Tinggi: 4.3 inches (110 mm) 

Lebar: 2.4 inches (61.8 mm) 

Ketebalan: 0.33 inch (8.5 mm) 

Berat: 4.05 ounces (115 grams)1 

Kapasitas Penyimpanan: 32GB / 64GB  

Wi-Fi (802.11b/g) 

 

1.3.3 Segmen Pengguna 

Target pengguna dari aplikasi IndoWeather ini adalah seluruh pengguna iPod 

Touch seperti pelajar, mahasiswa, pegawai dan sebagainya yang berposisi di 

Indonesia dan memiliki mobilitas tinggi serta sering membutuhkan informasi 

cuaca setiap saat. Selain itu, para wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk 

melakukan perjalanan wisata maupun kunjungan kerja juga ditargetkan sebagai 

Gambar 1. 4 Dimensi iPod Touch 
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pengguna aplikasi ini. Segmen tersebut yang membedakan aplikasi ini dengan 

aplikasi informasi prakiraan cuaca yang lain. 

1.3.4 Fitur Aplikasi 

Fitur yang diberikan pada aplikasi ini ditujukan untuk membantu orang 

Indonesia yang sering bepergian serta orang dari luar negeri yang ingin ke 

Indonesia sehingga akan membantu mereka selama perjalanan mereka di 

Indonesia. Fitur yang akan tersedia pada aplikasi IndoWeather ini adalah: 

1) Menggunakan bahasa Inggris untuk navigasi, menu dan penjelasan dalam 

aplikasi. Dengan menggunakan bahasa Inggris, aplikasi lebih mudah 

untuk di-upload ke AppStore & diakses oleh turis mancanegara. 

2) Dapat melihat peta Indonesia beserta prakiraan cuaca di kota – kota besar 

Indonesia. Kota – kota terbesar yang dimasukkan adalah kota – kota yang 

termasuk kota terbesar di Asia Tenggara. 

3) Melihat daftar nama kota dan melihat detail informasi prakiraan cuaca di 

masing – masing kota tersebut 

4) Melihat prakiraan cuaca untuk esok hari. 

5) Menkonversi beberapa mata uang populer secara real time 

6) Memiliki informasi tentang point of interest dari kota – kota besar di 

Indonesia. 

7) Memiliki informasi mengenai nomor – nomor darurat, rumah sakit serta 

kantor konsulat yang ada di Indonesia. 
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8) Memberikan informasi prakiraan cuaca dari suatu kota secara 

keseluruhan dan tidak perbagian (misalnya Surabaya Barat). 

Fitur – fitur tersebut diharapkan dapat membantu karena informasi yang 

sering dicari oleh orang yang sering bepergian telah lengkap tersedia dan hanya 

dibutuhkan satu aplikasi saja. Fitur – fitur tersebut yang membedakan aplikasi ini 

dengan aplikasi informasi prakiraan cuaca yang lain.  

1.4 Tujuan Pembuatan Tugas Akhir 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat aplikasi 

informasi prakiraan cuaca yang bernama IndoWeather. Aplikasi tersebut dapat 

memberikan informasi prakiraan cuaca dari kota – kota besar di Indonesia untuk 

hari ini dan hari berikutnya. Hasil yang diharapkan adalah aplikasi dapat dibuat 

dan berjalan pada platform iPod Touch dan simulator iPhone. 

 

1.5  Metodologi Dalam Penyusunan Tugas Akhir 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proses pembuatan tugas akhir 

ini adalah: 

1. Studi literatur, membaca referensi, buku, situs dan artikel yang membantu 

dalam pembuatan aplikasi mobile. 

2. Eksperimen aplikasi yaitu melakukan proses pembuatan aplikasi baik 

mulai desain sistem, testing dan implementasi. 
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1.6  Langkah Pembuatan Aplikasi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan metode penelitian yang sistematis, yang 

dibuat sesuai dengan siklus hidup rekayasa perangkat lunak (Software 

Development Life Cycle), yang meliputi: 

1. Requirement Gathering: Melakukan pengumpulan informasi – informasi 

tentang fitur yang diperlukan dalam aplikasi ini.  

2. Analisa dan Desain: Pembuatan dokumen setara Software Requirement 

Spesification (SRS) dan Software Architecture Design (SAD). 

3. Development: Proses pengembangan aplikasi. 

4. Integration & Testing: Proses pengimplementasian dan pengujian aplikasi 

sesuai dengan tes scenario yang telah dibuat. 

5. Maintenance: Proses pemeliharaan aplikasi dengan mengurangi masalah 

tang telah ditemukan seperti bug dan error. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir ini tersusun dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penyusunan 

tugas akhir, metodologi dan sistematika penyusunan tugas akhir. 
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BAB II Landasan Teori 

Dasar teori berisi beberapa teori - teori yang mendasari penyusunan tugas akhir 

ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah teori yang berkaitan dengan 

pengembangan mobile application serta teori tentang information syndication 

yang merupakan metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB III Desain Sistem 

Pada bab ini diuraikan deskripsi dan desain perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. Desain perangkat lunak meliputi dokumen yang setara dengan 

Software Requirement Specification (SRS), Software Architecture Document 

(SAD), dan perancangan UI mockup. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Berisi implementasi dan evaluasi terhadap software aplikasi mulai dari coding 

aplikasi, instalasi aplikasi pada serta testing aplikasi yang telah dibuat. 

BAB V Penutup 

Bab yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 




