
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Kebutuhan navigasi merupakan kebutuhan untuk menemukan suatu 

lokasi. Layanan google map dan aplikasi pencarian digunakan sebagai panduan 

untuk menemukan lokasi dengan menampilkan peta digital untuk menunjukkan 

lokasi yang dicari oleh pengguna. Selain itu informasi untuk menemukan lokasi 

juga didapatkan dari pencarian melalui internet. Inovasi untuk memberikan 

informasi bagi pengguna terus dilakukan. Salah satu perkembangan teknologi 

pada smartphone yang sedang berkembang adalah teknologi augmented reality. 

Perkembangan teknologi yang terus terjadi menyebabkan kebutuhan untuk 

mendapatkan informasi yang cepat juga terus meningkat terutama untuk 

kebutuhan perangkat smartphone. Sebanyak 89% pengguna smartphone 

menggunakan smartphone sepanjang hari untuk berbagai kebutuhan, salah 

satunya adalah penggunaan untuk kebutuhan navigasi (Google, 2011).  

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda nyata dan 

maya baik dalam bentuk 2D atau 3D dan benda nyata ke lingkungan nyata 3D 

yang berjalan secara interaktif dan real time. Salah satu bentuk teknologi 

augmented reality yang bisa diterapkan adalah teknologi augmented reality 

berbasis lokasi. Augmented reality berbasis lokasi merupakan dua gabungan 

teknologi yaitu augmented reality dan Location Based Service (LBS). Location 

Based Service Augmented Reality berfungsi mengidentifikasi suatu tempat tanpa 

memerlukan tanda-tanda fisik. Augmented reality berbasis lokasi membuat 

pengguna dapat mendeteksi dan melakukan tracking lokasi suatu tempat dengan 

menggunakan kamera smartphone. Objek virtual yang ditampilkan hasil tracking 

dengan kamera membantu pengguna untuk mengetahui informasi dari lokasi yang 

dideteksi seperti nomor telepon, alamat, website lokasi, informasi detail dan rute 

jalan sehingga pencarian lokasi lebih interaktif. Pada penelitian ini LBS 
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augmented reality akan diimplementasikan untuk menemukan lokasi dan 

memberikan informasi SKPD yang ada di kota Pekanbaru. 

Bedasarkan hukum yang berlaku sejak tahun 2004 pasal 120 UU no. 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Gubernur dan wakilnya tidak termasuk 

dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. SKPD berisi 

Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, 

Inspektorat Daerah, Lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab 

langsung kepada kepala daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lain yang 

bertanggung jawab langsung yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan 

lainya yang setingkat). 

Menurut survey mandiri yang dilakukan terhadap masyarakat yang sudah 

lama tinggal di kota Pekanbaru maupun para pendatang, untuk menemukan lokasi 

SKPD yang ada di kota Pekanbaru baik SKPD lama ataupun SKPD baru yang 

belum diketahui keberadaannya mereka bertanya dengan orang lain, 

menggunakan google map dan mencari informasi di google untuk menemukan 

lokasi SKPD di kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi LBS 

augmented reality akan diimplementasikan untuk menemukan lokasi SKPD di 

kota Pekanbaru. Pengguna memanfaatkan teknologi LBS augmented reality 

dengan melakukan tracking dengan mengarahkan kamera smartphone 

kelingkungan sekitar pengguna, dari objek virtual yang ditampilkan di kamera 

pengguna mendapatkan seputar informasi SKPD yang dibutuhkan. Aplikasi 

dengan teknologi LBS augmented reality ini akan di buat untuk perangkat 

smartphone dengan sistem operasi android dengan memanfaatkan GPS based 

tracking, menggunakan kamera, GPS, bantuan kompas, dan accelerometer sensor. 

Pada proyek akhir ini aplikasi sudah dapat mempermudah pengguna untuk 

menemukan lokasi SKPD yang ada di sekitar pengguna, serta 

mengimplementasikan teknologi LBS augmented reality untuk memberikan 

informasi SKPD yang ada di kota Pekanbaru. 

Penelitian terkait tentang Android adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 
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aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi. Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007. 

Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan 

open source pada perangkat mobile. Google merilis kode – kode Android dibawah 

lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat 

selular (Safaat, 2012). 

Location Based Service (LBS) merupakan suatu layanan yang bereaksi 

aktif terhadap perubahan entitas posisi sehingga mampu mendeteksi letak objek 

dan memberikan layanan sesuai dengan letak objek yang telah diketahui tersebut. 

Pada teknologi LBS berbasis jaringan seluler, penentuan posisi sebuah peralatan 

komunikasi bergerak ditentukan berdasarkan posisi relatif peralatan tersebut 

terhadap lokasi Base Transceiver Station (BTS) (Putra, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah 

bagaimana pemanfaatan location based service augmented reality pada 

smartphone yang menggunakan sistem operasi android untuk menemukan lokasi 

dan memberikan informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau yang 

ada di kota Pekanbaru ? 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari proyek akhir ini adalah: 

1. Aplikasi akan berjalan untuk perangkat smartphone dengan sistem 

operasi android minimum versi Ice Cream Sandwich (4.0.3) . 

2. Aplikasi ini digunakan hanya untuk menemukan lokasi dan 

memberikan informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau 

yang ada di kota Pekanbaru. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Riau terdiri DISNAKER TRANS, DISKOMINFOTIK, BPKAD dan 

lain lain. 
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3. Augmented reality pada aplikasi ini dibuat dengan SDK wikitude 

dengan bahasa pemograman java. 

4. Aplikasi ini menggunakan MySQL sebagai database server. 

5. Tampilan admin dibuat dalam bentuk web dengan bahasa 

pemograman PHP. 

6. Akurasi titik koordinat GPS bergantung pada perangkat smartphone 

yang di gunakan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proyek akhir ini, yaitu membuat aplikasi smartphone 

yang menggunakan sistem operasi android dengan implementasi augmented 

reality dalam bentuk location based service untuk menemukan lokasi dan 

memberikan informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ada di 

kota Pekanbaru. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas hal-hal yang berkaitan dengan alasan mengapa dibuat penelitian. 

Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas referensi ataupun literatur yang berhubungan dengan penelitian 

yang menjadi inti dari daftar pustaka. Menjelaskan penerapan metode 

geocodingmaps yang akan diterapkan pada masalah penelitian. Menjelaskan 

pemodelan yang digunakan dalam menganalisa dan merancang sistem. 

Menjelaskan teori mengenai tools yang digunakan dan hal-hal yang berkaitan 

dengan teori-teori lainnya. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tahapan-tahapan dalam kerangka kerja penelitian berupa; 

diagram kerangka kerja. Penjelasan yang dimulai dari identifikasi masalah, studi 

literatur, perumusan masalah, pengumpulan data,, pembahasan, kesimpulan dan 

penulisan laporan penelitian. Bab ini juga menerangkan metode penelitian yang 

dipilih. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Menerangkan inti penelitian secara detail, bagaimana melakukan analisa 

kebutuhan data, pemodelan analisa dan perancangan sistem, rangkaian kerja LBS, 

perancangan tabel data dan perancangan antarmuka pengguna. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas lingkunan implementasi, batasan implementasi, tools yang 

digunakan, dan hasil implementasi dari pemodelan yang telah direncanakan 

menggunakan metode geocodingmaps. Menentukan operasional pengujian dan 

melakukan pengujian sistem/aplikasi dengan pengujian black box. 

 

BAB VI PENUTUP 

Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan 

saran terbaik untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 

 


