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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Komunikasi adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh 

setiap manusia, baik komunikasi secara langsung atau tidak langsung, salah satunya 

yaitu dengan chatting.  Tidak hanya itu, kini perkembangan sistem informasi 

geografis telah dapat dirasakan oleh semua kalangan.  Dengan beberapa teknologi 

navigasi satelit yang dapat digunakan oleh siapapun dengan mudah seperti GPS dan 

peta google yang telah terpasang pada perangkat Android yang saat ini telah 

digunakan oleh hampir setiap kalangan di dunia. 

 Perkembangan komunikasi semakin dipermudah dan efektif dengan 

dikembangkannya aplikasi chatting untuk berbagai platform. Chatting merupakan 

teknologi dalam sebuah jaringan untuk mengirim dan menerima pesan ke pengguna 

lain yang tersambung dalam suatu jaringan.  Sekarang banyak sekali aplikasi 

chatting bermunculan, dari yang berbasis web, mobile dan lain-lain.  Chatting 

merupakan bagian dari kebutuhan sosial manusia yang mempermudah kita dalam 

melakukan komunikasi dalam jarak jauh.  Pada akhirnya aplikasi chatting kini 

tumbuh berkembang dengan pesat dan layanan yang cepat dan lebih baik. 

 Perangkat yang digunakan untuk aplikasi chatting yang dibuat menggunakan 

Android dikarenakan hampir setiap orang memiliki perangkat Android yang berupa 

smartphone pengganti teknologi lama yang belum secanggih Android. Android 

merupakan sistem operasi perangkat mobile. Pengembangan aplikasi pada platfrom 
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Android menggunakan bahasa pemrograman java.  Beberapa aplikasi bawaan 

Android antara lain emailling, SMS, browser, kontak, dan lain-lain. Dengan 

dikembangkannya aplikasi chatting untuk platform Android membuat perangkat ini 

semakin digemari masyarakat karena penggunaannya yang mudah dan masih dapat 

berkembang menjadi lebih canggih dengan beberapa update setiap beberapa waktu. 

 Fasilitas GPS dalam setiap perangkat Android sangat berguna untuk 

memudahkan pencarian maupun pemberi informasi suatu lokasi. GPS (Global 

Positioning System) merupakan sistem yang menggunakan bantuan satelit untuk 

mengetahui posisi atau letak suatu permukaan bumi.  Semua hal bisa diketahui oleh 

sistem GPS. Dengan bantuan satelit untuk memantau posisi permukaan bumi, GPS 

bisa menjadi sistem yang bisa digunakan untuk mencari berbagai tempat dan lokasi 

yang tidak kita ketahui. 

 Penggunaan database pada saat ini telah berkembang ke bentuk lain yang lebih 

bersahabat dengan kapasitas memori internal dan tidak membebani perangkat 

penggunanya. Seperti database yang dikembangkan oleh Google bernama Firebase. 

Firebase adalah penyedia layanan cloud dengan backend sebagai servis.  Firebase sangat 

berguna untuk aplikasi chatting agar mempermudah pengguna database karena sifatnya 

yang online dan memerlukan koneksi internet tidak mengharuskan perangkat pemilik 

database untuk selalu hidup karena telah menggunakan teknologi cloud dan penyedia 

server oleh Google. Selama pengguna aplikasi chatting menghidupkan layanan internetnya 

maka firebase pun juga akan bekerja sebagai servis secara realtime.  

 Masalah ini penting untuk diselesaikan/diteliti karena penggunaan GPS yang hanya 

digunakan untuk sekedar membuka peta kini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 

informasi lokasi dengan merancangnya didalam aplikasi Chatting. Aplikasi Chatting 



sendiri dipilih dikarenakan hampir seluruh pengguna perangkat android menggunakan 

aplikasi Chatting sebagai media komunikasi pesan text, suara, maupun video call untuk 

menggantikan peranan SMS dan telepon di perangkat smartphone android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana 

merancang dan membangun sebuah media chatting untuk memantau lokasi 

seseorang yang sedang berkirim pesan menggunakan aplikasi chatting secara Real 

Time.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan digunakan dalam membahas aplikasi ini antara lain : 

1. Menggunakan perangkat Android dengan minimal spesifikasi Android versi 

5.1.1 (Lollipop). 

2. Menggunakan teknologi firebase. 

3. Aplikasi ini dapat menunjukan lokasi online seseorang saat melakukan chatting. 

4. Menggunakan perangkat Android yang mempunyai teknologi GPS (Global 

Positioning System). 

5. Aplikasi tidak menggunakan video chat dan voice chat.  

6. Aplikasi hanya untuk chat one to one tidak bisa digunakan untuk group. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah aplikasi 

media chatting untuk memantau lokasi seseorang yang nantinya dapat 

dikembangkan lagi dan lebih bermanfaat bagi beberapa pihak untuk keperluan 

sehari-hari. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Aplikasi dapat dikembangkan lagi dan digunakan beberapa pihak untuk 

memantau seseorang seperti orang tua terhadap anaknya untuk memantau apakah 

anaknya masuk sekolah atau tidak, atau atasan terhadap bawahannya dan 

sebagainya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan tema, rumusan masalah, 

ruang lingkup permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori   yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi,  yaitu  

mengenai  tahapan  dalam  perancangan  pemanfaatan  layanan GPS pada aplikasi 

chatting berbasis Android yang diperoleh dari beberapa literature, perpustakaan, dan 

internet. 
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BAB 3: METODE PENELITIAN 

 Bab ini menyajikan setiap langkah penelitian yang dilakukan, antara lain: 

bahan/data,   peralatan,   prosedur   dan   pengumpulan   data,   juga   analisis   dan 

rancangan sistem. 

BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan sehingga dapat dibuat 

perancangan dan implementasi sistem yang diusulkan. 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan  saran  yang dibutuhkan terhadap 

hasil akhir dari penelitian yang telah dibuat. 
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