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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada akhir-akhir ini kian marak penculikan yang terjadi pada anak. 

Penculikan ini terjadi karena dipicu oleh tingkat kesulitan mencari uang sehingga 

setiap berusaha dengan segala cara baik maupun haram untuk mendapatkan uang 

banyak tanpa bersusah-susah walaupun harus merugikan orang lain. Penculikan 

ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal atau juga orang terdekat 

korban sehingga membuat korban tidak curiga. 

Anak dalam pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak, didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 59 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa 

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak 

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 

anak yang terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diperdagangkan, anak 

yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran”.  

Seringkali kesibukan orang tua membuat pengawasan terhadap anak 

berkurang sehingga orang tua tidak mengetahui posisi anak berada, kadang anak 

berbohong pergi kesuatu tempat. Oleh karena itu diperlukanlah suatu perangkat 
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untuk memonitoring lokasi anak setiap saat serta mencatatnya untuk dijadikan 

histori kegiatan anak sehingga orang tua tahu pola kegiatan anaknya. 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan dengan sangat cepat 

seiring dengan berkembangnya teknologi perangkat keras pengendalian tampilan, 

yang dimanfaatkan sebagai media penyampaian informasi, untuk lebih lanjut 

perkembangan mobile saat ini lebih condong kearah Smartphone / Android, 

sehingga mendukung kemampuan komputasi dan conectivitas yang lebih modern. 

Banyak system operasi yang digunakan pada smartphone sekarang salah satunya 

dengan GPS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanto pada Pembuatan 

Aplikasi Rute Bus Berbasis GIS  yang menggunakan GPS sebagai penentu lokasi, 

diperoleh tingkat akurasi yang tinggi untuk penentuan rute bus,  maka dari itu 

GPS diusulkan  untuk memonitoring anak karena memiliki keakuratan yang tinggi 

(Riyanto, 2010).  

Dengan dikembangkannya aplikasi ini dapat mempermudah pengguna 

(orang tua) dalam mengawasi anaknya, orang tua tau posisi anak dimana, terakhir 

terlihat di daerah mana jam berapa, ketika anak berada di luar radius aman lokasi 

yaitu 100 meter, maka sistem akan memberikan peringatan kepada handphone 

orangtua dengan mengirim SMS. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka 

diidentifikasikan rumusan masalah bagaimana membangun, membuat dan  

mengimplemantasikan aplikasi mobile positioning dengan menggunakan GPS 

sebagai pemantauan lokasi anak berbasis Android / Web. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada tugas akhir ini diberikan beberapa batasan untuk 

menghindari penyimpangan dari tujuan dan rumusan masalah. Pembahasan 

dibatasi pada :  

a) Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 7 Profesional 64-bit. 

b) Bidang kerja dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman 

Delphi, dengan aplikasi berbasis Android.  

c) Penyimpanan database, dalam penelitian ini menggunakan MySQL. 

d) Perangkat keras yang digunakan adalah, Processor Intel (R) Core (TM) i3 

CPU, Memory 4096 RAM, VGA Card ATI Mobility Radeon HD 545v, 

Harddisk 400 Gb.  

e) Handphone yang digunakan dalam pengujian sistem adalah handphone 

dengan Operating System Android Jelly Bean 4.1. 

f) Pengujian dengan Windows menggunakan Emulator Android yaitu dengan 

Emulator Android NOX App Player Version 3.6.0.0. 

g) Aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi Android adalah RAD 

Studio 10.1 Berlin.  

1.4 Tujuan Skripsi  

Tujuan dari penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Studi program Strata 1 di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) di Sinar Nusantara Surakarta. Disamping itu 

tujuan yang lain : 
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a) Mempermudah monitoring kepada anak  dengan menciptakan aplikasi 

mobile positioning dengan menggunakan GPS sebagai pemantauan lokasi 

anak berbasis Android / Web. 

1.5 Manfaat Skripsi  

1. Manfaat bagi Akademik  

Menghasilkan tenaga ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan Komputer. 

a) Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester bawah 

yang akan menyusun Skripsi. 

2. Manfaat bagi Pengguna  

a) Memberikan cara untuk para orang tua yang mempunyai anak untuk 

melakukan pemantauan secara online dengan menggunakan aplikasi yang 

di pasang di smartphone anak melalui GPS berbasis Android.  

b) Memberi beberapa cara pada orang tua atau masyarakat untuk melakukan 

pemantauan yang berkaitan dengan disiplin ilmu teknik informatika. 

3. Manfaat bagi Penulis 

a) Dapat menerapkan teori-teori yang telah di peroleh di STMIK Sinar 

Nusantara kedalam praktek yang sesungguhnya, yaitu langsung kedalam 

dunia kerja. 

b) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu masalah 

kedalam suatu sistem sehingga mampu membuat aplikasi yang sesuai. 

4. Manfaat bagi Pembaca  
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a) Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan laporan Skripsi yang 

akan dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengambil tema yang 

sama.  

b) Sarana guna menambah pengetahuan dunia komputer dan aplikasinya. 

c) Sebagai bahan masukan kepada pembaca yang sama sekali belum 

mengetahui tentang dunia Teknologi Informasi dan Komputer. 

1.6 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Mobile Positioning Menggunakan GPS 
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1.7 Sistematika Penulisan  

  Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai hal-

hal yang akan dibahas dalam Bab selanjutnya, maka penulis membuat sistematika 

penulisan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisanya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah tujuan pelaksanaan skripsi, manfaat 

pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan 

laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas tentang teori–teori yang berkaitan dengan 

penulisan laporan skripsi, dan teori-teori penunjang lainya. Adapun 

deskripsi yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Deskripsi dari 

GPS, Delphi, MySQL, Web, dan Model Protyping.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, Adapun hal 

yang dibahas tentang  : 

1. Tahap Analisis Kebutuhan 

Dalam tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan sistem yang 

dilakukan dengan cara studi literature dan pengumpulan data-

data pendukung sebagai dasar pembuatan aplikasi pemantauan 

lokasi anak menggunakan GPS berbasis Android. 

2. Tahap Perancangan Aplikasi 
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Di tahapan perancangan aplikasi ini dilakukan desain proses 

kerja dari aplikasi yang akan dibuat untuk memantau lokasi anak 

nanti, baik dari aplikasi server dan aplikasi client.  

3. Tahap Impelementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan suatu proses menerapkan 

sistem yang telah dibuat dengan acuan pada perancangan 

aplikasi dalam tahap sebelumnya. 

4. Tahap Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dengan menggunakan 

metode blackbox, untuk menguji fitur pada aplikasi berfungsi 

dengan benar. Pengujian simulasi lokasi dilakukan untuk 

menguji keakuratan perpindahan lokasi dari batas aman radius 

anak yaitu 100 meter. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa aplikasi berserta 

pengujiannya. 

BAB V PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini akan diuraikan  tentang bentuk implementasi aplikasi 

beserta pengujiannya. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan juga Saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada rumusan 

masalah dan intisari dari hasil penelitian. Sedangkan saran 
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merupakan kumpulan saran dan rekomendasi dari penulis untuk 

pengembangan sistem yang telah dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


