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BAB I
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakakang Masalah
Perkembangan teknologi internet memiliki akses yang cepat terhadap informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu dimana hal ini tidak bisa lepas dari adanya web sebagai sumber informasi di internet. Hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi nirkabel yang demikian pesat saat ini, akses informasi di internet dapat dilakukan melalui perangkat-perangkat nirkabel yang dimiliki, seperti handphone. Handphone sudah bukan menjadi barang mewah lagi, oleh karena itu banyak orang sudah memiliki handphone, baik kalangan atas, menengah dan bawah sudah banyak yang menggunakannya. Kemampuan handphone meningkat pesat sejalan dengan teknologi baru yang mendukungnya. Sehingga banyak sekali handphone yang saat ini dapat digunakan untuk mengakses situs WAP. WAP merupakan protokol yang mengatur hubungan antara perangkat nirkabel dengan jaringan internet.
Kemudian disusul dengan teknologi GPRS (General Packet Radio Service) yang mampu meningkatkan kecepatan transfer data sampai dengan 115 Kbps. Hal ini merupakan suatu langkah maju dalam dunia komunikasi seluler, sehingga dapat diperoleh informasi dengan lebih cepat lagi. Melalui GPRS pengguna handphone dapat mendapatkan informasi dari internet melalui situs WAP, seperti kita membuka website biasa pada komputer.
Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada bidang transportasi, khususnya bus trans jogja. Sebagai sarana baru yang diberikan pemerintah, trans jogja memerlukan adanya informasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang keberadaannya. Bagi masyarakat yang berpergian menggunakan bus trans jogja dan tidak tahu rute jalan yang dilalui, maka dibutuhkan informasi dengan cepat dan akurat.

1.2	Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas timbul suatu pemikiran, bagaimana membuat sebuah Aplikasi atau perangkat lunak yang dapat memberikan layanan informasi bus trans jogja yang ada, yang dapat diakses melalui jaringan telepon selullar WAP-GPRS. Dalam hal ini layanan yang akan diberikan adalah berupa informasi yang dikirimkan kepada seseorang dimanapun berada. 

1.3	Ruang Lingkup
Adapun konsep awal dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat sebuah aplikasi layanan informasi, Dari aplikasi tersebut nantinya akan dikembangkan dengan teknologi WAP untuk dapat diakses menggunakan handphone yang telah terseting GPRS, dalam penelitian ini  handphone minimal yang digunakan Nokia 6030, SonyEricsson T230, Motorola C650. Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka ruang lingkup dibatasi hanya pada :
Pembuatan WAP menggunakan WML, PHP, Apache, MySQL.
	Informasi layanan rute, shelter, fasilitas, searching keberadaan shelter dan tujuan.
Lokasi pencarian hanya kawasan yang dilalui bus trans jogja.

1.4	Tujuan
Pada penelitian ini akan di bangun suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk membangun suatu sistem  layanan informasi bus trans jogja dengan WAP yang dapat diakses melalui jaringan telepon selular dan dapat diakses dimanapun berada. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi tetang bus trans jogja dengan mudah serta memberikan tanggapan yang lebih baik dalam menggunakan transportasi khususnya bus trans jogja sebagai sarana baru yang diberikan  oleh pemerintah.
 

