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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berfungsi untuk mengatur arus 

pergerakan kendaraan pada persimpangan jalan. Tidak bisa dipungkiri, kerusakan 

APILL dapat terjadi kapan saja, hal ini dikarenakan APILL merupakan benda 

elektronik yang mempunyai masa pakai dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena 

itu APILL dapat mengalami kerusakan setiap saat yang disebabkan karena berbagai 

faktor. Kerusakan pada APILL dapat menyebabkan arus lalu lintas tidak teratur dan 

menimbulkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan bahkan potensi 

kecelakaan. Maka dari itu peran APILL menjadi sangat penting dalam jaringan 

transportasi darat. Dalam kasus ini potensi masalah lalu lintas di setiap 

persimpangan jalan dapat dikurangi jika APILL yang mengalami kerusakan dapat 

secara cepat ditindak lanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para 

pengguna jalan akan lebih nyaman dalam menggunakan akses jalan raya. 

 Agar APILL dapat selalu bekerja dengan baik, maka diperlukan suatu upaya 

untuk mencegah keterlambatan perbaikan APILL ketika mengalami kerusakan. 

Upaya yang dapat dilalukan pemerintah atau dalam hal ini adalah Dinas 

Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab salah satunya di perlukan 

adanya sistem pengaduan masyarakat untuk menjamin setiap layanan publik yang 

dilaksanakan tepat sasaran. Sistem pengaduan ini diharapkan dapat menampung 
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kritikan, saran ataupun informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sarana 

evaluasi kinerja pemerintah agar menjadi lebih baik. 

 Pada era yang modern ini telah diciptakan berbagai macam teknologi yang 

dapat menunjang kemudahan masyarakat, salah satunya adalah sistem operasi 

mobile Android. Sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google inc. ini 

telah merambah hampir ke seluruh kalangan masyarakat melalui perangkat telepon 

pintar (smartphone) dan menjadi lebih unggul dibanding sistem operasi lainnya 

seperti iOS, Blackberry, Windows Phone dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh 

harga beli telepon pintar yang menggunakan sistem operasi Android relatif jauh 

lebih murah. Maka dari itu menciptakan suatu aplikasi yang berbasis Android 

merupakan sebuah pilihan yang tepat, karena dapat menjangkau pengguna secara 

lebih luas. 

 Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil judul skripsi Aplikasi 

Informasi Kerusakan APILL di Kota Yogyakarta Berbasis Android Menggunakan 

Fasilitas Location Based Service, yang menggunakan text, foto dan geolocation 

untuk mendapatkan informasi kerusakan-kerusakan APILL yang terdapat disekitar 

kita, serta pengguna dapat langsung mengirimkan informasi dan laporan pengaduan 

ke Dinas Perhubungan selaku institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

pegelolaan APILL. 

 

 

 

 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat menarik suatu rumusan 

masalah yaitu, bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Informasi 

Kerusakan APILL Berbasis Android Dengan Menggunakan Fasilitas Location 

Based Service? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dari penelitia ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat menggunakan sistem operasi mobile android. 

2. Deaerah penelitian ini adalah Kota Yogyakarta. 

3. Aplikasi dapat menunjukkan secara langsung lokasi kerusakan APILL 

menggunakan fasilitas Location Based Service. 

4. Aplikasi dapat memberikan informasi kerusakan APILL yang dapat 

dilihat secara real time melalui laporan yang di kirim oleh pengguna. 

5. Pengaduan masyarakat akan ditampung dan dikelola oleh admin pada 

sebuah website, yang akan menjadi informasi kerusakan APILL yang 

berupa peta dan grafik. 

6. Aplikasi ini sebagai alternatif pengaduan masyarakat melalui aplikasi 

android. 

7. Website hanya digunakan oleh admin yang berisi daftar laporan – 

laporan kerusakan dari user. 

8. Katagori kerusakan disini meliputi ringan, sedang, berat yaitu: 
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a. Ringan : Salah satu komponen APILL mengalami kerusakan atau 

tidak berfungsi dengan semestinya. 

b. Sedang : Lebih dari satu bagian APILL tidak berfungsi tetapi APILL 

masih bekerja. 

c. Berat : Kerusakan yang menyebabkan APILL tidak berfungsi sama 

sekali. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah Aplikasi Informasi 

Kerusakan APILL Berbasis Android Dengan Menggunakan Fasilitas Location 

Based Service, sehingga dapat menjadi alternatif pengaduan keluhan masyarakat 

dan pihak Dinas Perhubungan dalam mendapatkan dan mengelola informasi lokasi 

kerusakan APILL. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini dapat menjadi alternatif masyarakat untuk memberikan 

laporan kerusakan APILL yang berpotensi membahayakan aktifitas lalu 

lintas agar dapat langsung ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan 

sebagai petugas instsansi yang bertanggung jawab. 

2. Aplikasi ini dapat menjadi media alternatif untuk Dinas Perhubungan 

dalam menangani kerusakan APILL yang ada. 
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3. Aplikasi ini dapat menjadi alternatif untuk Dinas Perhubungan 

mengetahui tentang jumlah kerusakan APILL yang harus di tindak 

lanjuti yang terdapat di lokasinya berdasarkan keluhan masyarakat. 

4. Aplikasi ini dapat menurunkan persentase kerusakan APILL yang 

terbengkalai di setiap persimpangan jalan sehingga arus lalu lintas 

menjadi teratur dan lancar. 

5. Aplikasi ini dapat menurunkan berbagai masalah lalu lintas yang 

disebabkan oleh kerusakan APILL. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini membahas tentang dasar-dasar teori yang berkaitan 

dengan penelitian dan tinjauan pustaka sebagai pembanding dengan 

penelitian sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dan perancangan 

sistem yang di bangun, meliputi kebutuhan input dan output sistem, 

use case diagram, activity diagram, relasi tabel serta perangkat-

perangkat yang digunakan dalam penelitian, sehingga diperoleh 

gambaran pemodelan konsep pembuatan sistem. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas tentang implementasi yang berisi rangkuman 

serta cuplikan program inti dari sistem yang di bangun berdasar 

perancangan sistem dan pembahasan uji coba sistem secara 

fungsional. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

 


