
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan komputer ini tidak lepas dari pemikiran manusia itu sendiri 

yang dikenal dengan istilah brainware. Hal ini dikarenakan pemikiran manusia 

yang semakin maju untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Dengan 

menggunakan komputer sebagai alat bantu kerja, maka banyak sekali manfaat – 

manfaat yang di sarankan antara lain : 

1. Kecepatan dan ketepatan dalam mekalukan proses pengolahan data 

2. Efisien waktu dan tenaga 

3. Dapat menekan timbulnya kesalahan akibat kurangnya ketelitian dari 

sumber daya manusianya. 

Demikian halnya dengan semakin banyak nya perkembangan jenis – jenis 

kamera DSLR maupun kamera Mirrorolles, yang memerlukan perhitungan yang 

tepat dan ketelitian untuk membeli produk dalam kondisi bekas maupun baru. 

Banyak sekali teknologi informasi yang mendukung dalam membantu seorang 

pembeli ataupun seorang fotografer dalam  membeli  sebuah kamera bekas dengan 

banyak pertimbangan. 

Aplikasi Forensik Foto ini akan berjalan dengan berbasis web, pada aplikasi 

ini akan menampilkan beberapa peranan penting dalam penggunaan kamera dan 

menampilkan posisi foto degan google maps. Berdasarkan uraian diatas aplikasi ini 

menjelaskan rancang bangun berbasis web dengan menampilkan  posisi foto. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah yaitu, bagaimana membuat Aplikasi Forensik Foto Berbasis Web 

? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain: 

1. Aplikasi ini dapat digunakan di beberapa jenis kamera DSLR dan 

kamera mirrolless antara lain canon, sony, fujifilm, nikon serta  

smartphone. 

2. Aplikasi ini berbasis web 

3. Format yang digunakan .jpg, atau ,jpeg 

4. Menampilkan perbandingan gambar 

5. Menampilkan posisi foto dengan google map  

6. Kamera DSLR atau Mirrolless yang digunakan harus ada GPS 

Reciever nya. 

7. Menampilkan nilai informasi metadata secara rinci dan akurat pada 

settingan kamera. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang bangun Aplikasi Forensik Foto 

berbasis WEB. 

 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi ini dapat membantu saat pembelian kamera bekas maupun 

baru 

2. Mengecek rentang waktu dalam suatu kamera 

3. Mampu melihat beberapa metada foto  

4. Membantu dan memahami pengguna kamera untuk belajar dengan 

melihat metadanya 

5. Berguna untuk membandingkan dan memhami dengan melihat hasil 

karya orang lain dengan melihat metadata fotonya 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada sistematika ini penulis akan menjelaskan semua bab pada naskah ini : 

1.6.1 Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam 

menganalisis penyajian aplikasi pemograman berbasis web, penulis akan 

menjelaskan pada ruang lingkup karena tidak semua piranti nantinnya akan 

menampilkan metada foto dan hanya smartphone serta kamera yang 

mempunyai fasilitas gps yang nanntinya akan menampilkan geotagging 

pada output. 

1.6.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka dana Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan beberapa permasalahan dalam 

menganalisis penyajian aplikasi pemograman berbasis web, penulis akan 

menjelaskan metadata foto tidak akan menampilkan data kamera yang 



lengkap namun, akan menyajikan metada foto yang umum digunakan saat 

menggunakannya. 

1.6.3 Bab 3 Metode Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan pada kebutuhan proses akan 

memverikasi hanya dengan file ekstensi .jpg , dan .jpeg serta akan 

memproses dengan ukuran data foto dibawah 10mb. Dan pada geotagging 

disini akan menampilkan posisi foto awal diambil dengan megambil 

koordinat gps yang berada pada piranti yang diambil. 

1.6.4 Bab 4 Implementasi dan Pembahasan 

Pada implemenatasi akan menjelaskan fungsi – fungsi yang paling 

utama dalam program ini dan menjelaskan tombol – tombol yang nantinya 

untuk mempermudah saat pengunjung meng – akses laman website ini. 

1.6.5 Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Pada kesimpulan ini penulis akan menyimpulkan bahwa program ini 

akan berjalan pada browser yang akan menyajikan metada foto yang sering 

digunakan saat meggunakan kamera serta akan menampilkan koordinat foto 

pada google maps. 

 


