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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem operasi handphone kini telah mengalami perkembangan yang 

signifikan. Saat ini ada berbagai macam system operasi seperti : Symbian, Java, 

iOs, dan Android. Namun sistem yang sekarang dikembangkan oleh Google adalah 

sistem Android.  

Burung Pleci adalah salah satu jenis burung yang populer di Indonesia. 

Masyarakat yang sudah mengerti teknologi tentu tidak mau ketinggalan, sudah 

banyak developer yang membuat aplikasi tentang kicau burung pleci, kurang lebih 

3 aplikasi tentang burung kicau, antara lain :  

1) Kicau Master Pleci, 

2) Kicau Pleci Lengkap, 

3) Kicau Burung Pleci Mania. 

Tetapi, beberapa aplikasi tersebut, banyak yang mementingkan hal suara 

saja, tidak dengan video dan galeri. Hal ini sulit dipahami oleh masyarakat yang 

awam dengan jenis kicau burung pleci. Masyarakat berharap, ada suatu aplikasi 

suara burung beserta video dan gambar burung pleci.  

Dari permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dibuat suatu aplikasi 

tambahan untuk membantu pengguna dalam memahami jenis kicau burung pada 

aplikasi ini. oleh karena itu saya membuat aplikasi yang berjudul “APLIKASI 

AUDIO DAN VIDEO BURUNG PLECI BERBASIS ANDROID”. Yang berisikan 

suara, gambar, dan video yang menggunakan opsi bahasa indonesia, sehingga dapat 
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dipahami penggemar untuk mengoperasikan dan mempelajari sendiri tanpa harus 

bertanya ke orang lain. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dalam proyek akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi audio dan video 

burung pleci berbasis android, yang bertujuan : 

1. Untuk membantu dalam mengetahui tentang jenis suara burung pleci.  

2. Untuk memutar suara dan video burung pleci yang digunakan sebagai proses 

melatih untuk menirukan burung berkicau dengan suara-suara lain 

(pemasteran). 

1.3 Batasan 

Ruang lingkup yang dibahas menenai aplikasi audio dan video burung pleci 

berbasis android memiliki batasan masalah antara lain : 

1. Sistem aplikasi ini memutar suara dan video dari burung pleci. 

2. Menampilkan gambar burung sesuai dengan jenisnya. 

3. Audio, gambar dan video disimpan ke server. 

4. Tidak terdapat login untuk penggemar. 

5. Terdapat galeri gambar burung pleci. 

6. Terdapat informasi perawatan harian burung pleci. 

7. Hanya terdapat fasilitas tips perawatan burung, memutar suara, melihat galeri, 

dan memutar video. 

8. Tidak terdapat fitur komentar untuk penggemar. 

 


