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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Olahraga memiliki arti sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang

yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang setelah

olahraga. Olahraga bisa dilakukan denan menggunakan berbagai macam benda sebagai

perlengapan dalam melakukan aktivitas olahraga, perlengkapan olahraga ini bisa dibeli di

toko olahraga. Toko olahraga adalah tempat dimana didalamnya terdapat berbagai benda

olahraga yang dijual kepada konsumen untuk melakukan aktvitas olahraga, seperti sepatu,

bola, raket, dll. Untuk konsumen yang ingin membeli perlengkapan olahraga khususnya

yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta terkadang mengalami kesulitan dalam mencari

toko olahraga,khususnya para pendatang yang berasal dari luar kota jogja harus berputar-

putar untuk mencari lokasi toko olahraga. Pencarian ini sangatlah tidak efisien karena dapat

membuang waktu dan tenaga yang lebih besar.

Perkembangan  teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membuat  kebutuhan

teknologi informasi turut berkembang cepat. Internet sebagai salah satu media untuk

mendapatkan informasi juga semakin mudah diakses darimana saja. Berdasarkan latar

belakang diatas pada proyek akhir dibuat sebuah program untuk memberikan solusi yaitu

dengan membuat program aplikasi pencarian toko olahraga di kota Jogja menggunkan

metode euclidean berbasis android. Dengan demikian aplikasi ini akan menampilkan

beberapa toko olahraga yang berada di kota Jogja dan akan menampilkan rute dari lokasi

user menuju toko tanpa berputar putar kota Jogja yang dapat diakses menggunakan internet
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dengan menggunakan android. Selain itu konsumen juga bisa menghemat waktu dan tenaga

dalam mencari toko olahraga.

Oleh sebab itu, penulis merancang suatu aplikasi pencarian toko olahraga. Dari

uraian diatas penulis mengangkat judul “Aplikasi Pencarian Toko Olahraga menggunakan

metode Euclidean Berbasis Android”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

a. Bagaimana membangun sebuah aplikasi pencarian toko olahraga dikota Jogja

menggunakan metode euclidean berbasis android

b. Bagaimana mencari lokasi toko olahraga di kota Jogja dengan cepat dan mudah.

1.3.Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dibuatlah ruang lingkup Aplikasi sebagai

berikut :

a. Aplikasi hanya mengolah data tentang toko olahraga yang berada dikota Jogja.

b. Input memasukan nama objek(alat olahraga).

c. Output yang dihasilakan berupa alamat, rute menuju toko yang sudah dipilih, foto,

alat olahraga yang dijual.

d. Design Map pada system informasi geografis ini menggunakan ArcView.

e. Informasi detail toko olahraga.

f. Penghitungan jarak toko menggunakan metode Euclidean.

1.4.Tujuan

Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk :

a. Mencari informasi toko olahraga terdekat.
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b. Untuk mempermudah pencarian toko olahraga berbasis android.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pelajar, atlit,  masyarakat luas dan semua

yang ingin mengetahui informasi toko olahraga yang berada diYogyakarta.

1.6. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab

yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori secara garis besar yang berhubungan dengan

penelitian, guna untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi

yang akan dibangun.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan setiap tahapan analisis dan perancangan sistem aplikasi

yang akan dibangun dalam penelitian meliputi analisis sistem dan perancangan

sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil dan pembahasan yang menguraikan

hasil perancangan sistem dan implementasinya.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari

pembuatan skripsi sampai ke pengembangan perangkat lunak kedepannya.


