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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada mulanya telepon genggam hanya digunakan untuk komunikasi suara. 

Namun, saat ini komunikasi suara hanya merupakan salah satu aspek dari telepon 

genggam (Kushwaha dan Kushwaha, 2011). Didukung dengan Android, sistem 

operasi open source popular yang memberikan developer sebuah platform kualitas 

dunia untuk menciptakan aplikasi, serta kemudahan dalam mendistribusikan 

aplikasi tersebut sampai ketangan para pengguna Android (Android Developers, 

2013). Terdapat aspek yang menjadi perhatian penting dalam pengembangan 

smartphone seperti pemanfaatan GPS yang baru-baru ini sudah tersedia pada 

hampir semua smartphone Android di pasaran (Kumar dkk, 2009). 

 Dengan disematkannya GPS sebagai salah satu fitur utama dalam 

smartphone menjadikan berkembangnya aplikasi LBS (Location Based Service). 

Salah satu kecenderungan dalam pengembangan LBS adalah layanan atau aplikasi 

pelacakkan lokasi (Muckell dkk, 2010). Layanan pelacakkan lokasi ini 

menggunakan smartphone sebagai perangkat untuk men-generate data lokasi 

yang dihasilkan oleh GPS demi kepentingan aplikasi tersebut. Untuk pemrosesan 

lebih lanjut data lokasi tersebut dapat dikirimkan ke database server dengan 

menggunakan web service, sebuah layanan web yang mendukung interoperasi 

antara berbagai perangkat yang berbeda platform dengan menggunakan format 

XML untuk standarisasi (Schmelzer dkk, 2002). 
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Apabila semua perangkat smartphone yang terpasang aplikasi LBS 

mentransmisikan data lokasi mereka maka dapat dipastikan volume data yang 

ditransmisikan oleh perangkat-perangkat tersebut sangat besar dan akan 

menambah biaya untuk menampungnya (Muckell dkk, 2010). Oleh karena itu, 

salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengompresan data-data 

yang ditransmisikan berupa data lintasan atau trayek tanpa menghilangkan 

kualitas informasi data tersebut. Douglas-Peucker merupakan algoritma untuk 

penyederhanaan garis yang dapat diimplementasikan ke dalam data geospatial 

(Muckell dkk, 2010). 

Dengan berpedoman pada latar belakang tersebut, maka dibuatlah sebuah 

aplikasi pelacakkan lokasi dengan mengimplementasikan algoritma Douglas-

Peucker unuk minimalisasi data jalur yang dinamakan LocTrack. Data lokasi hasil 

kompresi dari aplikasi LocTrack tersebut kemudian diunggah ke database server 

melalui web service. 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Douglas-Peucker untuk 

minimalisasi data jalur dalam aplikasi pelacakkan berbasis Android 

sehingga dapat memberikan kompresi data lokasi tanpa menghilangkan 

kualitas atau detail daripada data tersebut? 

2. Bagaimana agar data lokasi tersebut dapat diakses melalui aplikasi web 

dan menampilkan data lokasi tersebut kedalam Google Maps sehingga 

lebih representatif?  
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian berpusat pada implementasi algoritma Douglas-Peucker pada 

aplikasi pelacakan lokasi untuk smartphone Android yang dinamakan LocTrack 

sehingga dengan algoritma tersebut dapat memberikan kompresi data jalur atau 

lintasan yang dilalui pengguna tanpa menghilangkan kualitas atau detail dari data 

tersebut. Adapun pembatasan masalah lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Aplikasi LocTrack dibangun dengan berbasis Android. 

b. Perangkat Android digunakan sebagai perangkat untuk menginput data lokasi 

yang berasal dari GPS atau Network provider Android. 

c. Data pelacakkan yang dipakai adalah data posisi (latitude dan longitude) dan 

waktu. 

d. Web service yang digunakan berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara 

aplikasi LocTrack di smartphone Android dengan database server yang berada 

di localhost.  

e. Pelacakkan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi web berupa 

ASP.NET dan Google Maps guna menampilkan jalur atau posisi terakhir 

perangkat mobile yang akan dilacak.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma Douglas-

Peucker untuk minimalisasi data jalur pada aplikasi pelacakan lokasi untuk 

smartphone Android yang dinamakan LocTrack sehingga dengan algoritma 
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tersebut dapat memberikan kompresi data jalur atau lintasan yang dilalui 

pengguna tanpa menghilangkan kualitas atau detail daripada data tersebut.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara umum, dengan dibangunnya aplikasi pelacakan untuk smartphone 

Android, maka para pengguna aplikasi LocTrack dapat melakukan pelacakan 

terhadap perangkat smartphone mereka. Secara khusus, aplikasi pelacakan ini 

dapat berguna untuk melakukan pelacakan smartphone yang hilang, atau dapat 

juga digunakan untuk orang tua yang ingin memonitor keberadaan anak. Selain 

itu, dapat juga digunakan oleh perusahaan untuk melihat atau memonitor 

keberadaan pegawai yang bekerja di lapangan. Dengan mengimplementasikan 

algoritma Douglas-Peucker pada aplikasi LocTrack dapat memberikan efisiensi 

tempat penyimpanan, transmisi dan query data lokasi dari database. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab dengan penjelasan masing–

masing bab adalah sebagai berikut. 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

Bab II: Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori terkait dengan pelaksanaan penelitian ini. 

Teori-teori yang digunakan antara lain adalah teori mengenai algoritma 

Douglas-Peucker, Arsitektur Android, Penentuan Lokasi Menggunakan 
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Android, dan Web Service yang meliputi teori tentang SOAP, WSDL 

dan kSOAP. 

Bab III: Analisis dan Perancangan Aplikasi 

Bab ini berisikan analisis penulis mengenai penerapan algoritma 

Douglas-Peucker pada aplikasi Android, perancangan sistem LocTrack 

berbasis web, perancangan dan implementasi interface aplikasi, 

disertai berbagai diagram sebagai pendukung. 

Bab IV: Uji Coba dan Pembahasan 

Bab ini berisikan hasil uji coba terhadap aplikasi beserta analisis 

pembahasan oleh penulis dari hasil yang diperoleh tersebut. 

Bab V:  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan oleh penulis mengenai aplikasi yang 

telah dibangun secara keseluruhan, serta beberapa saran yang dapat 

diterapkan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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