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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi menyebabkan setiap orang memiliki smartphone

android yang dapat digunakan untuk mengakses internet, bermain game dan

lainnya. Dengan adanya smartphone ini berbagai kegiatan dapat dilakukan secara

otomatis dimana saja dan kapan saja melalui satu perangkat. Kegiatan yang dapat

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi smartphone salah satunya yaitu

kegiatan pencarian lokasi studio foto dengan berdasarkan geografis (I Made

Widnyana, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat bahwa studio foto di

wilayah Bandar Lampung masih banyak yang belum diketahui, sebagai contoh

masyarakat hanya mengetahui beberapa studio foto saja seperti radja photo dan

3D dikarenakan kurangnya informasi mengenai studio foto yang lain. Umumnya

masyarakat di kota Bandar Lampung mengetahui studio foto dari teman, media

social, dan google maps. Pada saat masyarakat ingin berkunjung ke studio foto

mereka membutuhkan informasi seperti alamat studio foto dan kualitas cetak foto

tersebut. Dalam hal ini untuk mempermudah membantu masyarakat menemukan

informasi studio foto khususnya di Bandar Lampung penulis mengusulkan solusi

yang tepat yaitu Sistem Informasi Geografis yang dapat digunakan untuk

memperkenalkan dan mempromosikan studio foto baik yang sudah terdaftar

maupun yang belum terdaftar di google maps.

Mobile GIS diimplementasikan pada dua area aplikasi utama yaitu

Layanan Berbasis Lokasi (Location Based Service) dan GIS untuk Kegiatan
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Lapangan (Field Based GIS). LBS merupakan layanan yang mengidentifikasikan

lokasi atau objek, seperti keberadaan sesorang, lokasi bank, rumah sakit atau

sekolah terdekat. FB GIS adalah informasi yang menampilkan keruangan secara

geografis. Kemampuan aplikasi mobile GIS seperti : Menampilkan atau

melakukan navigasi, Mengidentifikasi, Pencarian atau query, Memodifikasi nilai

atribut, Pemberian tanda atau redline, Memodifikasi geometri dan

Mengintegrasikan dengan data kantor.

Berdasarkan data tersebut penulis membuat sebuah Aplikasi Sistem

Informasi Studio Foto berbasis Android untuk wilayah Bandar Lampung. Sistem

informasi geografis yang akan dikembangkan diharapkan dapat membantu

mempermudah pengguna dalam mencari informasi lokasi Studio Foto khususnya

di Bandar Lampung.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merumusan beberapa

masalah pada penulisan penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai

berikut:

1. Bagaimana membangun suatu aplikasi sistem informasi geografis

studio foto berbasis android di Bandar Lampung?

2. Bagaimana mendapatkan hasil pengujian aplikasi untuk mengetahui

tingkat kelayakan secara fungsional dengan menggunakan Blackbox?
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1.3. Batasan Masalah Penelitian

Ruang lingkup permasalahan penelitan sebagai berikut :

1. Perangkat mobile yang digunakan berbasis android dengan versi

minimal yang di gunakan adalah android jelly bean 4.1.

2. Studio foto ini hanya mencakup 30 data studio di Bandar lampung.

3. Aplikasi yang dibangun tidak mencakup informasi harga dan paket dari

setiap studio foto masing-masing.

4. Informasi lokasi studio foto yang digunakan yaitu google Map API.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membangun aplikasi sistem informasi geografis  lokasi studio

foto berbasis android di Bandar Lampung.

2. Untuk memetakan studio foto di Bandar Lampung

3. Untuk mempromosikan studio foto yang belum banyak diketahui oleh

masyarakat di Bandar Lampung.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadikan media promosi studio foto yang ada di Bandar

Lampung.

2. Memudahkan dan membantu masyarakat dalam menemukan lokasi

studio foto di Bandar Lampung.


