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ABSTRAKSI 

 

Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia dapat membuat 
berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan berbagai 
aktivitas untuk mendukung produktifitas. Salah satunya adalah perangkat 
Handphone berbasiskan system operasi Android yang mengalami perkembangan 
pesat. Android sebagai sistem operasi yang dapat ditanamkan pada perangkat 
handphone memiliki kemampuan untuk dapat diinstal aplikasi-aplikasi yang 
diperlukan oleh pengguna, dimana perangkat Handphone berbasis Android sudah 
dilengkapi beragam teknologi canggih, salah satunya teknologi Global 
Positioning System (GPS) yang berfungsi sebagai penanda/pelacak posisi saat ini. 
Sehingga dengan adanya teknologi ini pengguna semakin mudah untuk melacak 
posisi keberadaan dan rute yang telah dilaluinya.  

Tugas akhir ini membahas perancangan antar muka dan pembuatan 
aplikasi pelacak posisi, kecepatan, arah dan menghasilkan output file Keyhole 
Markup Language (KML), yang berjalan di system operasi Android. Untuk 
implementasi aplikasi menggunakan Handphone yang dilengkapi teknologi 
Global Positioning System (GPS). 

Pada tugas akhir ini dikembangkan aplikasi pelacak posisi, kecepatan, arah 
dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), diharapkan pengguna 
yang menggunakan perangkat handphone berbasiskan sistem operasi Android 
dapat terbantu untuk mengetahui informasi mengenai posisi, kecepatan, dan arah 
yang disajikan oleh aplikasi ini. 

 

 

 

Keywords: Android, Pelacak Posisi Kecepatan dan Arah, KML (keyhole 

markup language), GPS (global positioning system). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi  semakin pesat dan cepat, khususnya teknologi 

informasi dan komunikasi. Hal ini membuat manusia bagaikan tak terpisah oleh 

jarak ruang dan waktu. Dengan perkembangan teknologi yang kian maju, manusia 

dapat membuat berbagai macam peralatan sebagai alat bantu dalam menjalankan 

berbagai aktivitas untuk mendukung produktifitas.  

Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir 

tengah marak perangkat bergerak atau mobile device. Salah satu perangkat mobile 

yang paling pesat adalah Handphone dimana hampir setiap orang memilikinya. 

Handphone yang sedianya sebagai alat komunikasi, saat ini sudah lebih dari 

fungsi dasarnya. Berbagai macam fitur telah ditanamkan, salah satunya Global 

Positioning System (GPS) yang berfungsi sebagai penanda/pelacak posisi saat ini. 

GPS bekerja dengan menstransmisikan sinyal dari satelit ke perangkat handphone 

yang dilengkapi teknologi ini, Untuk memperoleh detail posisi yang seakurat 

mungkin. Hal ini tak lepas dari penggunaan Sistem Operasi pada Handphone. 

Layaknya pada komputer, Handphone pun dapat di instal berbagai macam 

aplikasi yang diinginkan. 

Android sebagai Sistem Operasi berbasis Linux yang dapat digunakan di 

berbagai perangkat mobile. Android memiliki tujuan utama untuk memajukan 

inovasi pranti telepon bergerak agar pengguna mampu mengekplorasi kemampuan 

dan menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya. 
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Hingga saat ini Android terus berkembang, baik secara system maupun 

aplikasinya. 

Pengembangan suatu sistem aplikasi menjadi bagian mutlak yang harus 

dilakukan, Salah satunya pengembangan dari penelitian sebelumnya, dimana 

fungsi dari penelitian sebelumnya dinilai masih kurang dalam memaksimalkan 

dari teknologi yang telah ada. Oleh karena itu menambah suatu perancangan baru 

kedalam perancangan sebelumnya menjadi suatu solusi guna memperluas fungsi 

dari sistem itu sendiri (Pyry Samuli and Aris Ibrahim, 2010). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka saat dapat dirumuskan adalah : 

1) Bagaimana membangun dan merealisasikan suatu aplikasi pada platform 

Android yang dapat digunakan di berbagai tempat untuk mendapatkan 

informasi tentang lokasi, arah, kecepatan yang ditempuh dalam perjalanan. 

2) Bagaimana membuat aplikasi ini menghasilkan output pelacakan ke dalam 

bentuk file ekstensi *.KML. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pelebaran masalah yang dibahas, maka penulis membatasi 

masalah sebagai berikut : 

1) Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada system operasi Android dengan 

memanfaatkan Global Positioning System (GPS) 

2) Informasi yang didapatkan tidak sepenuhnya akurat, hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa hal yaitu: cuaca, dan lokasi 

3) Aplikasi ini hanya menghasilkan output kedalam ekstensi *.KML 
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1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuannya adalah 

sebagai berikut : 

1) Membangun sebuah program aplikasi pelacak lokasi, arah, dan kecepatan 

pada sistem operasi Android yang dapat digunakan dimanapun dengan 

memanfaatkan Global Positioning System (GPS). 

2) Membangun sebuah program aplikasi yang mampu menghasilkan hasil 

output pelacakan kedalam file ekstensi *.KML agar dapat melihat hasil 

output tersebut di Google Maps dan Google Earth.  

1.5 Manfaat 

Manfaat dari sistem atau software yang direncanakan yaitu, sebagai berikut : 

1) Untuk membantu mengetahui jalur mana yang telah di lewati pengguna 

selama dalam perjalanan. 

2) Memberikan informasi jarak tempuh, kecepatan, dan arah. 

3) Meningkatkan pemahaman tentang struktur dan sistem kerja dalam 

pengembangan aplikasi pada sistem operasi Android. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, 

adapun metode yang dipakai adalah: 

a) Metode Pengumpulan Data (Data Gathering) 

Mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan 

dengan pembuatan Aplikasi ini. 
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b) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan Android dan Global Positioning System (GPS) untuk 

membantu dalam pembuatan Aplikasi ini. Selain itu juga mempelajari web-

web referensi seputar hal yang sama untuk membantu dalam penyajian 

informasi yang akan ditampilkan. 

c) Analisis Sistem  

Menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi kebutuhan informasi 

berdasarkan hasil pengamatan dan studi pustaka yang telah dilakukan. Alat 

bantu analisis sistem yang digunakan pada sistem ini adalah Use Case Diagram 

dan Class Diagram 

d) Merancang dan Mengimplementasi 

Merancang dan mengimplementasi Aplikasi yang akan dikembangkan 

agar sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi menjadi 

beberapa bab yang tersusun sebagai berikut: 

            BAB I        PENDAHULUHAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Pada landasan teori memuat berbagai macam sumber tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan 

sistem informasi. 

BAB III    ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Analisis dan perancangan, memuat tentang analisa dari 

kebutuhan sistem yang akan dibuat beserta rancangan sistem. 

BAB IV     IMPLEMENTASI 

Pada implementasi memuat langkah, hasil analisa dan 

perancangan sistem yang ditajikan dalam berbagai bentuk 

misalnya tabel, gambar dan penjelasan – penjelasan dari 

masing masing bagian dari program. 

BAB V      UJI COBA DAN EVALUASI 

Pada bab ini membahas tentang bagaimana jalan program dan 

evaluasi program secara menyeluruh untuk mendukung 

keberhasilan program. 

BAB VI     PENUTUP 

Pada bab kelima berisi kesimpulan dari program yang telah 

diimplementasikan dan dievaluasi sehingga pada akhirnya 

diberikan beberapa kemungkinan untuk pengembangan dari 

aplikasi yang dibuat serta saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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