
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Selain sebagai 

ibukota Jawa Timur, Surabaya menjadi pusat perkembangan politik, ekonomi, 

pendidikan, budaya maupun industri khususnya di Indonesia bagian timur. 

Sebagai pusat perkembangan pendidikan, Surabaya memiliki sejumlah perguruan 

tinggi negeri maupun swasta yang ternama.  

Buktinya pada tahun 2012, Surabaya menyumbangkan 3 pada 20 besar 

peringkat Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Diantaranya adalah Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang berada di peringkat ke 3, Universitas 

Airlangga berada di peringkat ke 11 dan Universitas Kristen Petra berada di 

peringkat 20 (Webometrics Ranking of World Universities, 2012). 

Di Jawa Timur sendiri, Perguruan Tinggi di Surabaya menempati urutan 

pertama dalam hal jumlah terbanyak di banding dengan kota-kota lainnya. 

Surabaya, total memiliki 83 Perguruan Tinggi yang terdiri dari 78 Perguruan 

Tinggi Swasta dan 5 Perguruan Tinggi Negeri. (DIKTI, 2011) 

Keadaan inilah yang menarik minat para pelajar baik dari dalam kota 

maupun luar kota untuk menjadi mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi yang 

ada di Surabaya. Akan tetapi masih banyak pelajar yang kesulitan untuk 

mengetahui informasi  mengenai data dan lokasi Perguruan Tinggi di Surabaya. 

Memang beberapa Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta di kota Surabaya 

sebagian sudah memiliki situs resmi akan tetapi masih banyak juga yang belum 
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memiliki situs resmi (DIKTI, 2011). Pelajar juga kebingungan untuk mencari 

situs-situs resmi tersebut dikarenakan tidak mengetahui Perguruan Tinggi mana 

saja yang menyediakan program studi yang diinginkan. Kemudian, didalam situs-

situs tersebut hanya berisi informasi dari segi profil saja seperti alamat, daftar 

program studi ataupun prestasi yang telah di capai tanpa adanya informasi secara 

visual yang dapat membantu para pelajar mengetahui posisi kampus dari 

perguruan tinggi yang ada. 

Kondisi tersebut membuat para pelajar yang memilih institusi pendidikan 

di Surabaya membutuhkan media komunikasi yang lengkap dalam mencari 

informasi yang di butuhkan. Memang terdapat teknologi Search Engine Google 

yang dapat mencari dan menampilkan informasi yang berhubungan atau 

mendekati sesuai kata kunci yang di berikan pengguna. Akan tetapi di butuhkan 

kata kunci yang tepat untuk menampilkan secara spesifik informasi sesuai yang 

diinginkan. Salah satu media komunikasi yang dapat digunakan adalah Mobile 

phone. Perkembangan teknologi mobile phone saat ini mengalami kemajuan yang 

sangat pesat, berbagai fasilitas yang diberikan sehingga mempermudah 

penggunanya untuk melakukan berbagai aktifitas itulah maka disebut sebagai 

Smartphone. 

Salah satu smartphone yang saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia 

adalah yang berbasis Android. Berkembangnya sistem operasi Android pada 

ponsel telah menjadi kekuatan yang luar biasa pada era teknologi saat ini. Selain 

itu, pangsa pasar platform Android yang tumbuh cukup pesat daripada platform 

lainnya di AS (Wahono, 2011). Hasil survei yang dilakukan Canalys (Analyst 

Canalys, 2011) menunjukkan bahwa Android berhasil melampaui Symbian 
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sebagai platform smartphone terbesar di dunia. Distribusi produk smartphone 

berbasis Android selama kuartal IV-2010 mencapai 33,3 juta unit dan 

menempatkannya sebagai pemegang pangsa pasar terbesar 32,9 persen. Hal ini 

dikarenakan ponsel berbasis Android dari segi relatif murah dan mudah 

dikembangkan.  

Berdasarkan permasalahannya seperti sulitnya mengetahui Perguruan 

Tinggi mana saja yang menyediakan program studi yang diinginkan, serta 

informasi secara visual yang dapat membantu para pelajar mengetahui lokasi 

perguruan tinggi dapat di selesaikan dengan merancang sebuah Mobile GIS yang 

dapat menampilkan data spasial seperti profil kemudian data tabular seperti lokasi 

dari Perguruan Tinggi tersebut di Surabaya. Smartphone Android sendiri di 

dalamnya sudah tertanam mobile GIS yang merupakan sebuah integrasi cara kerja 

perangkat lunak/keras untuk pengaksesan data dan layanan geospasial melalu 

perangkat bergerak via jaringan kabel atau nirkabel. 

Aplikasi akan menampilkan secara spesifik apa yang dibutuhkan para 

pelajar, karena terdapat pilihan yang menu yang disesuaikan terhadap kebutuhan 

pencarian informasi tentang perguruan tinggi. Kemudian dengan menggunakan 

Mobile GIS dalam sistem operasi Android, dapat mempermudah para pelajar 

dalam hal navigasi yang berkaitan dengan pengaksesan informasi dan lokasi 

perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Dengan memanfaatkan Android sebagai 

sistem operasi yang open source serta tersedianya layanan peta berbasis Google 

Maps yang dapat digunakan secara gratis dan juga tidak perlu membuat server 

khusus untuk mengelola data yang berkaitan dengan sebuah peta virtual. 

 

 



 4 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

adalah bagaimana membangun aplikasi pemandu informasi serta lokasi Perguruan 

Tinggi di Surabaya yang dilengkapi dengan informasi tambahan tentang rute salah 

satu jenis angkutan umum yaitu Bemo serta tempat tinggal sementara yaitu Kos. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini memiliki batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat search engine untuk mencari perguruan tinggi berdasarkan 

kriteria program studi.  

2. Panduan yang di berikan hanya informasi tentang perguruan tinggi 

tetapi bukan mengenai proses pendaftarannya . 

3. Lokasi Perguruan Tinggi di tampilkan secara visual berupa Peta dari 

Google Maps yang di beri data (marker) pada lokasi-lokasi tertentu. 

4. Hanya bisa digunakan pada android versi 2.2 (Froyo) dan yang lebih 

baru. 

5. Terdapat GPS Tracking untuk menampilkan rute dari lokasi User ke 

Perguruan Tinggi yang di tuju. 

6. Terdapat informasi tentang angkutan atau bemo dan kos-kosan beserta 

lokasinya juga. 
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1.4 Tujuan 

 Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini 

adalah “Menghasilkan aplikasi pemandu informasi serta lokasi perguruan tinggi di 

Surabaya yang dilengkapi dengan informasi tambahan tentang rute salah satu jenis 

angkutan umum yaitu Bemo serta tempat tinggal sementara yaitu Kos”. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini dibedakan dengan pembagian bab – bab dengan rincian sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang 

permasalahan dari aplikasi panduan informasi dan lokasi perguruan 

tinggi di Surabaya berbasis android, sedangkan inti dari permasalahan 

digambarkan dalam perumusan masalah, pembatasan masalah 

menjelaskan batasan-batasan dari sistem yang dibuat sehingga tidak 

keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan, tujuan penelitian berupa 

harapan dari hasil yang akan dicapai dari sistem informasi tersebut. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang berbentuk uraian kualitatif 

dan model sistematik yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang 

dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini adalah teori tentang Perguruan Tinggi, UML (Unified Modelling 
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Language) sebagai dasar perancangan sistem, Platform Android sebagai 

operasi sistem aplikasi, dan Google Maps sebagai peta digital yang 

digunakan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam 

penyelesaian Tugas Akhir mulai dari observasi pendahuluan, identifikasi 

masalah dan tujuan, analisis sistem, perancangan system menggunakan 

UML (Unified Modeling Language) berupa use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, component diagram, deployment diagram, 

class diagram, desain struktur tabel dan desain antar muka 

 

BAB IV : EVALUASI DAN IMPLEMENTASI  

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang proses evaluasi dari sistem yang 

telah dibuat serta proses implementasi dari sistem dengan cara 

melakukan pengujian sesuai dengan tabel uji coba yang telah dibuat. 

Selain pengujian aplikasi juga dilakukan pemeriksaan data yang 

tersimpan dengan data kenyataan dilapangan. 

 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah 

saran terhadap kekurangan dari aplikasi yang ada kepada pihak lain yang 

ingin meneruskan topik Tugas Akhir ini. Tujuannya adalah agar pihak 

lain tersebut dapat menyempurnakan aplikasi sehingga bisa menjadi 

lebih baik dan berguna. 
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