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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Musik merupakan seni bunyi dari berbagai alat, dimana bunyi tersebut 

menghasilkan sebuah nada. 

Musik juga salah satu budaya yang sangat berkembang dari jaman dahulu 

hingga sekarang, dengan berkembangnya musik para musisi sangatlah antusias 

dalam menciptakan sebuah harmoni yang dipadukan dengan berbagai macam alat, 

musik juga dapat mengungkapkan ekspresi pembuatnya, ilmu atau seni menyusun 

nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk 

menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, 

nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu 

dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). 

Location Based Services adalah aplikasi yang bergantung pada lokasi 

tertentu dan didefinisikan pula sebagai layanan informasi dengan memanfaatkan 

teknologi untuk mengetahui posisi sesuatu. Layanan berbasis lokasi menggunakan 

teknologi Positioning System, teknologi ini memungkinkan para pengguna dapat 

memperoleh informasi lokasi sesuai dengan kebutuhannya. 

Kebanyakan dari para musisi yang berdomisili Yogyakarta ataupun luar 

Yogyakarta sangat kesulitan mencari informasi keberadaan toko alat musik  yang 

berada di Yogyakarta, terutama dalam percarian rute dan deskripsi toko. Pencari 
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toko alat musik tidak semuanya berasal dari Yogyakarta, tidak sedikit pula yang 

mengetahui letak toko alat musik tersebut, karena kurangnya informasi. 

Ditambah lagi dengan kondisi lalu lintas di Yogyakarta yang relatif padat 

ketika jam tertentu, tentu saja ,menghabiskan banyak waktu untuk mencari dan 

menuju lokasi toko alat musik yang akan dituju, sehingga waktu akan terbuang 

sia–sia selama perjalanan. 

Atas dasar hal tersebut perlu adanya media informasi yang memberikan 

informasi tentang lokasi tempat atau toko dimana toko alat musik itu berada, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh letak toko tersebut yaitu 

dengan menggunakan GPS pencarian toko alat musik yang bisa memandu 

pencarian menuju toko alat musik tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah dalam penilitian ini, bagaimana membuat aplikasi pencarian toko alat 

music di Yogyakarta bagi para musisi dan mengembangkan suatu sistem 

pencarian toko alat musik berbasis android. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi akan menunjukan lokasi dan informasi dari Toko Alat Musik tersebut 

2. Memperoleh titik koordinat dari fitur GPS dan Google Maps 
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3. Pengguna aplikasi ini hanya User dan Admin 

4. Informasi hanya menampilkan nama alat, jenis, gambar, harga, dan alamat 

 Toko Alat Musik 

5. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan  

 database MySQL 

6. Aplikasi yang dibangun berbasis Android Minimal Android Ice Cream 

Sandwich 4.0 

7. Aplikasi menggunakan teknologi LBS (Location Based Service) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuat aplikasi yang memberikan informasi lokasi Toko Alat Musik 

yang berada di wilayah Yogyakarta dan memberikan rute menuju Toko Alat 

Musik. Mengembangkan suatu aplikasi GPS pencarian lokasi Toko Alat Musik di 

Yogyakarta berbasis lokasi diatas platform android yang memiliki fitur Pencarian 

Toko Alat Musik. 

 


