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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan jumlah penumpang angkutan 

udara di Indonesia pada tahun 2016. Pada Desember 2016, jumlah penumpang 

angkutan udara domestik mencapai 8 juta penumpang atau meningkat 16,98% 

dibanding November 2016. Sedangkan jumlah penumpang internasional naik 

24,11% menjadi 1,5 juta penumpang. (Penumpang, 2017). 

Semakin pesatnya jumlah penumpang untuk menggunakan angkutan udara 

maka pihak penyedia layanan transportasi terutama di bandara hendaknya 

menyediakan fasilitas mendukung agar dapat mempermudah pengguna transportasi 

udara. Salah satu fasilitas yang berguna bagi pengguna transportasi udara yaitu 

papan informasi keberangkatan dan kedatangan pesawat yang didesain 

menggunakan monitor / layar besar untuk memperjelas informasi yang 

disampaikan. Akan tetapi papan informasi ini belum tepat sasaran karena papan 

informasi tersebut hanya berada pada beberapa titik yang telah ditentukan di 

bandara. Sehingga pengguna transportasi udara yang berada diluar area bandara 

atau berada jauh dari papan informasi penerbangan tidak mengetahui informasi 

yang diberikan. 

FlightAware adalah perusahaan data pelacakan penerbangan terbesar di 

dunia. FlightAware menawarkan sebuah layanan web inovatif yang memungkinkan 
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pelanggan merancang aplikasi mereka sendiri yang memanfaatkan data 

penerbangan ekstensif yaitu API FlightXML. 

Sebagian besar penumpang sudah menggunakan smartphone Android. Dari 

pengamatan yang ada, beberapa penumpang sudah tidak lagi mencetak tiketnya 

untuk melakukan check in di bandara. Penumpang hanya menampilkan dalam 

bentuk e-ticket (Electronic Ticket) yang ada di smartpone berupa barcode maupun 

kode penerbangan kepada petugas bandara. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini akan dibangun fasilitas 

pendukung dengan menerapkan kedalam smartphone berbasis Android dengan 

pemanfaatan teknologi untuk menunjang fasilitas publik khususnya informasi 

penerbangan semua maskapai dari semua bandara yang ada di Indonesia. 

Informasi penerbangan ditampilkan secara realtime setiap ada perubahan 

jadwal. Dalam hal ini maka memerlukan suatu layanan untuk mengatur data 

realtime penerbangan. Salah satu teknologi / layanan yang digunakan yaitu 

firebase. Teknologi firebase biasa digunakan dalam membangun aplikasi – aplikasi 

realtime, mulai dari aplikasi web maupun mobile sehingga dapat menyimpan dan 

mensinkronisasi data di beberapa klien secara instan. Dari konsep tersebut maka 

teknologi firebase dapat digunakan dalam aplikasi jadwal penerbangan pesawat. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana teknologi firebase dapat diterapkan pada informasi jadwal 

penerbangan pesawat di smartphone berbasis Android secara realtime. 

2. Bagaimana mengetahui rata-rata waktu nyata yang dipakai untuk mendapatkan 

data yang diterima aplikasi dari firebase menggunakan firebase performance 

monitoring. 

 

1.3.  Ruang Lingkup 

Dari permasalahan yang telah ditentukan diatas, ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Data penerbangan yang diolah merupakan penerbangan didalam negeri 

Indonesia berupa id, nama, kota, provensi untuk bandara sedangkan 

penerbangan berupa nomor pesawat, kode pesawat, kode asal, nama asal, 

waktu, hari, tanggal, kode tujuan, nama tujuan. 

2. Jadwal penerbangan berupa data keberangkatan dan kedatangan pesawat. 

3. Menggunakan layanan API (Application Programming Interface) FlightXML 

dari web server FlightAware. 

4. Membangun web service untuk mengolah data dari API FlightXML dan 

mengirimkannya ke fitur firebase realtime database. 

5. Seluruh data yang akan diakses oleh aplikasi tersimpan pada Firebase web 

server dan data akan muncul jika smartphone dalam keadaan online atau 

daring.  

6. Terdapat fitur notifikasi untuk status penerbangan (Arrived, Arrived / Gate 

Arrival, Arrived / Delayed, En Route / Delayed, En Route / On Time, Taxiing 
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/ Left Gate, Scheduled, Scheduled / Delayed) secara up-to-date saat pengguna 

melakukan schedule penerbangan. 

7. Pengujian rata-rata waktu yang dipakai untuk mendapatkan realtime data yang 

diterima aplikasi menggunakan fitur firebase performance monitoring. 

8. Pengujian dilakukan pada satu device dengan dua koneksi yang berbeda. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengimplementasikan teknologi firebase dengan menggunakan data JSON 

dari API FlightXML milik FlightAware pada aplikasi smartphone berbasis 

Android untuk mengetahui informasi tentang penerbangan pesawat di bandara. 

2. Mengetahui rata-rata waktu yang dipakai untuk mendapatkan data yang 

diterima oleh aplikasi menggunakan fitur firebase performance monitoring. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi pengguna adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan dampaknya dapat meningkatkan pelayanan masyarakat yang 

menggunakan  transportasi udara. 

2. Pemanfaatan teknologi firebase dengan noSql yang membuat transportasi data 

menjadi cepat. 

 


