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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus 

membudidayakan ikan di kolam atau pun di tangki, bisanya untuk menghasilkan bibit 

– bibit ikan untuk di jual kembali, kategori ikan yang sering di budidaya adalah ikan 

hias dan ikan konsumsi. 

Banyak masyarakat yang membeli bibit ikan konsumsi atau ikan hias baik di 

pelihara atau di jual kembali, bibit – bibit ikan banyak di jual di pasar ikan, tetapi 

pasokan bibit di pasar kurang memadai dan kualitasnya pun kurang bagus, untuk itu 

lebih baik membeli bibit ikan di tempat budidaya langsung, selain pasokan bibit 

banyak, kualitasnya pun lebih baik dari pasokan bibit yang ada di pasar ikan, karena 

pasokan bibit di pasar sudah di sortir sebelum di jual. Tetapi banyak juga yang belum 

mengetahui dimana saja tempat budidaya berada. 

Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, smartphone 

sekarang semakin canggih. Hanya menggunakan smartphone pengguna dapat 

mengakses informasi untuk mencari suatu lokasi  dengan memanfaatkan GPS, akses 

internet dan aplikasi MAPS .Aplikasi peta yang digunakan adalah Open Street Map 

(OSM). Open street map dalah salah satu teknologi yang menyediakan peta. Open 

street map adalah sebuah proyek berbasis web untuk 
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membuat peta seluruh dunia yang gratis dan terbuka, dibangun sepenuhnya 

oleh sukarelawan dengan melakukan survey menggunakan GPS, mendigitasi citra 

satelit, dan mengumpulan serta membebaskan data geografis yang tersedia di publik. 

Untuk memperoleh data dari open street map harus menggunakan 

Openstreetmap API, Openstreetmap API  adalah salah satu layanan web (Web Map 

Service) yang menyediakan akses langsung ke server basis data geospasial. Salah satu 

library yang dimiliki ileh open street map yang termasuk dalam teknologi tersebut 

adalah Osmdroid. Library tersebut selain open source juga dapat membangun 

maupun mengembangkan apilikasi dengan memanfaatkan open street map. 

Kebutuhan sebuah informasi pencarian yang dapat memberikan informasi 

mengenai lokasi tempat budidaya ikan sangat dibutuhakan. Hal tersebut bertujuan 

agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Oleh karena itu penelitian ingin 

membangun sebuah aplikasi yang nantinya mampu menjadi sumber informasi untuk 

lokasi tempat budidaya ikan di wilayah kabupaten bantul. Alasan menggunakan open 

street map adalah penyedia besar data peta online, selain itu open street map bersifat 

open source 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalahnya 

adalah bagaimana membangun aplikasi Android untuk menyampaikan informasi  

tempat budidaya ikan dan lokasi tempat budidaya ikan dalam bentuk peta digital dan 

jalur menuju lokasi tersebut. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi batasan rung lingkup dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat menampilkan lokasi tempat budidaya ikan daerah Kabupaten 

Bantul. 

2. Aplikasi ini dapat menampilkan marker dinamis. 

3. Pengguna dapat melakukan pencarian tempat budidaya berdasarkan kategori. 

4. Aplikasi dapat menunjukkan rute menuju lokasi dari posisi pengguna 

berdasarkan lokasi yang dipilih. 

5. Daerah yang dicakup adalah kabupaten bantul. 

6. Pengguna dapat mendaftar untuk menambahkan tempat budidayanya ke dalam 

list. 

7. Pengguna harus register dan login untuk dapat menambahkan tempat 

budidaya. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan sebuah aplikasi pemetaan tempat 

budidaya berbasis mobile dengan platform Android yang memiliki fitur pencarian 

tempat budidaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitia ini diharapkan dapat membantu pengguna yang berada di 

kabupaten bantul untuk menemukan lokasi tempat budidaya ikan dengan 

menggunakan platform android. 

 


