
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 

Berbagai macam cara sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak untuk 

mengurangi kepadatan lalu lintas di kota Surabaya. Seperti penambahan jumlah 

alat transportasi umum telah banyak dilakukan, namun tidak sepenuhnya efektif 

masih banyak pengguna layanan transportasi umum harus menunggu lama untuk 

mendapatkan layanan transportasi. Padahal penyedia layanan transportasi umum 

seperti taksi sudah menggunakan aplikasi mobile untuk menawarkan kemudahan 

pelanggan dalam pemesanan taksi.  

Sebagian besar masyarakat memilih untuk membeli alat transportasi 

pribadi murah seperti sepeda motor dan mobil murah seperti LCGC ( Low Cost 

Green Car). Hal itu memperparah kepadatan lalu lintas di kota Surabaya. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah tersebut, contohnya 

dengan melakukan pelebaran dan penambahan jalan raya. Namun prosesnya 

memperlukan waktu yang cukup lama dan sebagian besar menimbulkan titik- titik 

kepadatan lalu lintas di kota Surabaya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di rancang aplikasi mobile 

BARENG berbasis Android untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka 

identifikasi masalah dari tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan 

mengembangkan aplikasi mobile BARENG berbasis Android dan Google API. 

1.3 Batasan Masalah 

Sub bab ini akan menjelaskan batasan masalah dalam mengembangkan 

aplikasi mobile Android Bareng, mulai dari ruang lingkup, entrepreneurship, dan 

segment pengguna. 

1.3.1 Ruang Lingkup 

1. Fitur yang disajikan dari aplikasi ini adalah :  

a. Pembatasan pengguna hanya warga kota Surabaya. 

b. Terdapat fitur bareng maupun memberi barengan. 

c. Pembuatan fitur call untuk memudahkan pengguna yang mencari 

barengan berkomunikasi ke pemberi barengan, begitu juga 

sebaliknya. 

d. Pembuatan panel aktivitas di menu utama untuk memantau posting 

orang yang memberi barengan maupun mencari barengan. 

e. Pembuatan fitur notifikasi untuk memberitahu pengguna bahwa 

permintaan barengnya di terima atau memberitahu permintaan 

bareng pada pemberi barengan. 

f. Penyertaan peta untuk melihat lokasi awal dan arah tujuan dari 

pemberi barengan. 

g. Tidak membahas tentang masalah keamanan aplikasi. 



2. Software Aplikasi mobile Bareng ini akan dikembangkan dengan 

bahasa pemrograman Java yang di kerjakan meggunakan software 

Android Studio yang di lengkapi dengan Android SDK (Software 

Development Kit). 

3. Aplikasi ini akan diujikan pada handphone Android dengan sistem 

operasi Ice Cream Sandwich ke atas. 

1.3.2 Segment Pengguna 

Pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa Universitas Ciputra 

Surabaya yang memakai mobile phone Android.  

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang bangun sebuah 

aplikasi mobile “Bareng” berbasis android. Aplikasi ini dianggap berhasil apa 

bila fitur beriBarengan dan cariBarengan dapat berjalan dengan baik. 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Penelitian ini di harapkan dapat memberi pengalaman berbagi transportasi 

dan menambah teman  pada pengguna aplikasi, membantu pengguna yang ingin 

bepergian namun tidak memiliki kendaraan dan mengurangi tingkat kepadatan 

transportasi di kota Surabaya. Penelitian tugas akhir ini juga akan memberikan 

pengalaman kepada penulis dalam merancang bangun sebuah aplikasi mobile 

berbasis Android. 



1.6 Metodology Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Menentukan aplikasi ini akan berjalan di smarthphone Android. 

2. Mendesain tampilan aplikasi (user interface) beserta dengan fitur yang 

akan digunakan. 

3. Membuat aplikasi Bareng berdasarkan desain dan fitur yang akan 

digunakan. 

4. Menguji aplikasi Bareng dan menyesuaikan dengan desain. 

5. Mendokumentasikan proses pengerjaan yang dilakukan dan menyusun 

laporan. 

6. Menyimpulkan hasil dari rancang bangun. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas akhir 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, dan sistematika penelitian yang 

digunakan 

 

 



BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori dasar yang memberi pemahaman lebih terhadap 

aplikasi dan sistem yang digunakan. Teori dasar tersebut meliputi Waterfall 

model, UML, Android, Java 

BAB III Perancangan dan Pembuatan 

Bab ini berisi tentang perancangan dan pembuatan aplikasi, fitur, desain layout, 

skenario desain, desain basis data dalam aplikasi ini. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Berisi implementasi, pengujian dan analisa hasil pengujian dari penerapan aplikasi 

Android yang sebenarnya.  

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab Penutup berisi Kesimulan dan Saran. 

 

 

 


