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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lokasi foto merupakan salah satu hal yang menjadi 

pertimbangan para fotografer dalam menyusun suatu konsep 

pengambilan foto, sebab dimana lokasi foto diambil akan 

memberikan dampak sentuhan artistik yang berkesan dan 

mendalam bagi setiap orang yang memandang. Seorang 

fotografer pasti membutuhkan referensi lokasi terbaik dan tepat 

sasaran dalam aktifitasnya untuk menentukan lokasi 

pengambilan foto, namun fakta kendala yang terjadi adalah 

banyak fotografer kekurangan informasi, media atau bahkan 

relasi. Fakta ini menjadikan pelibatan teknologi informasi dalam 

fotografi tidak dapat dielakkan lagi.  

Dalam perkembangan dunia IT, terminologi Cloud telah 

menjadi trend disetiap pembahasan jurnal riset teknologi 

informasi. Cloud memiliki banyak varian dengan beragam 

kebutuhan sedangkan salah satu bentuk varian pengaplikasian 

yang menarik untuk diterapkan adalah konsep cloud service for 

mobile yang dapat dikomputasikan secara awan (cloud 
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computing). Hal ini menjadikan topik menarik untuk diteliti 

tentang bagaimana teknologi mobile dapat diintegrasikan dengan 

teknologi cloud.  

Sistem operasi Android adalah sistem operasi dengan 

penguasaan pangsa pasar yang sangat besar. Sistem operasi ini 

memiliki fungsi auto-sync dan cocok digunakan sebagai media 

mendapatkan informasi tentang lokasi spot foto. Kolaborasi 

penggunaan sistem operasi Android dengan teknologi Cloud ini 

menjadi topik utama dalam penelitian dengan mengangkat judul, 

“Pemanfaatan Cloud Back-End Service Untuk Aplikasi Spot Photo 

Hunting Berbasis Android”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini 

diantaranya : 

a) Bagaimana membangun aplikasi front-end Spot Photo 

Hunting yang akan berjalan di platform Android dan 

dapat berkomunikasi dengan back-end yang berjalan 

secara cloud ? 

b) Bagaimana Cloud Back-End as a Service dapat menjadi 

pusat layanan data dari server ke klien dan sebaliknya? 
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c) Komunikasi antara aplikasi Spot Photo Hunting pada 

Android dengan Cloud Back-End untuk mengambil atau 

mengirimkan data. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Aplikasi dibangun pada sistem operasi Android dengan 

minimal versi SDK API 14 (Ice Cream Sandwich) 

firmware 4.x.x dan mendukung akses Google API. 

b) Aplikasi dapat menampilkan informasi berupa informasi 

lokasi foto berdasarkan kategori maupun lokasi 

terdekat melalui perangkat android smartphone. 

c) Kategori lokasi foto yang disediakan adalah Landscape, 

Prewedding, Building, Human Interest, Macro, Street, 

Heritage.  

d) Data terpusat dan disimpan di Cloud. 
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e) Layanan Platform as a Service (PaaS) yang akan 

digunakan untuk membangun API Service dan Back-

End adalah layanan OpenShift milik RedHat Enterprise. 

f) Bahasa yang digunakan untuk membangun service 

untuk mobile dibangun dengan PHP 5 dan penyimpanan 

dengan MySQL. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi 

spot photo hunting yang dapat diakses dari piranti mobile 

Android dan mengimplementasikan teknologi cloud pada service 

API dan juga Back-End. Aplikasi ini diharapkan mampu 

memberikan informasi referensi lokasi foto yang menarik untuk 

para fotografer. 


