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ABSTRAK 

Andik Prabowo, 2017. Optimalisasi Pengelolaan Kulkas Alat Bantu Jual PT. 

Sinar Sosro Berbasis Android Menggunakan Metode Location Based Service.

Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing : Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. 

Alat Bantu Jual (ABJ) merupakan sarana yang dipinjamkan dari suatu 

perusahaan / perorangan kepada pelanggan sebagai bentuk kontribusi untuk 

meningkatkan penjualan produk – produk perusahaan tersebut. Pada 

pengelolaan ABJ masih ditemukan berbagai macam permasalahan yang ada. 

Mulai dari ABJ yang dipinjamkan perusahaan kepada pelanggan banyak 

dimasuki produk – produk dari kompetitor, peminjaman ABJ yang tidak tepat 

sasaran, dan perawatan ABJ yang kurang optimal, serta pengelolaan database
lokasi ABJ yang masih konvensional. Location Based Services (LBS)

merupakan suatu layanan yang bereaksi aktif terhadap perubahan entitas posisi 

sehingga mampu mendeteksi letak objek dan memberikan layanan sesuai 

dengan letak objek yang telah diketahui tersebut. Penelitian ini 

mengembangkan sebuah aplikasi smartphone android yang 

mengimplementasikan metode LBS. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengoptimalkan pengelolaan ABJ yang dikelola oleh teknisi dan staff 

administrasi pada setiap kantor penjualan PT. Sinar Sosro. 

Metode penelitian yang digunakan adalah waterfall yang memiliki siklus 

tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Proses 

pengujian dilakukan dalam rangka melakukan validation pada perangkat lunak. 

Proses validation dilakukan dengan black-box testing, white-box testing, dan 

uji pengguna. 

Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi Asset Report Management
(ASREM) yang telah mengimplementasikan metode LBS. Fitur yang terdapat 

dalam aplikasi ASREM antara lain : Report, Data Asset, Routes, Report 
History, serta About. Hasil pengujian dari aplikasi ASREM pada uji pengguna 

untuk front-end sebesar 88,94% dan 86,58% untuk back-end sehingga 

termasuk dalam kategori sangat baik. Tingkat optimalisasi sebelum 

menggunakan aplikasi ASREM pada pengolahan data Master Asset Electric 
Coller (MA EC) menjadi data fusion menunjukkan 89,67% dan setelah 

menggunakan aplikasi ASREM menjadi 92,81% artinya mengalami 

peningkatan sebesar 3,14%. Sedangkan untuk penanganan service ABJ berupa 

kulkas sebelum menggunakan aplikasi ASREM yaitu sebesar 83,86% dan 

setelah menggunakan aplikasi ASREM persentase naik menjadi 91,51%, 

artinya mengalami peningkatan sebesar 7,65%. 

Kata kunci : Android, Alat Bantu Jual, Location Based Service
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sinar Sosro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman 

ringan (softdrink). Dari berbagai banyak perusahaan yang bergerak di bidang 

minuman ringan (softdrink) ini tidak sedikit perusahaan – perusahaan 

menawarkan Alat Bantu Jual (ABJ) berupa kulkas kepada setiap pelanggan 

tetapnya, yang dirasa memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan 

penjualan produk – produk perusahaan. Pengelolaan ABJ sendiri masih banyak 

ditemukan bermacam permasalahan. Salah satunya, ABJ tersebut banyak 

dimasuki produk – produk dari kompetitor, peminjaman alat bantu jual yang tidak 

tepat sasaran dan perawatan ABJ kurang optimal. 

Alat Bantu Jual (ABJ) merupakan sarana yang dipinjamkan dari suatu 

perusahaan / perorangan kepada pelanggan sebagai bentuk kontribusi untuk 

meningkatkan penjualan produk – produk perusahaan tersebut. PT. Sinar Sosro 

sendiri menerapkan sistem peminjaman alat bantu jual yang diperuntukkan 

kepada setiap pelanggan yang berpotensi dalam peningkatan penjualan produk –

produk dari perusahaan. PT. Sinar Sosro Kantor Penjualan Wilayah (KPW) 

Kabupaten Semarang mempunyai staff administrasi yang mampu menangani  

pengelolaan aset ABJ dengan cakupan area kerja Semarang Barat, Semarang 

Timur, dan Bawen. Staff administrasi ABJ bertugas atas segala aset yang ada di 

dalam perusahaan yang  
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berhubungan dengan ABJ dan melakukan perawatan setiap ABJ yang tersebar ke 

setiap pelanggan.  

Dari waktu ke waktu, keberadaan aset barang di PT. Sinar Sosro mengalami 

perubahan (pertambahan dan pengurangan). Pada tahun 2016 terdapat 3.148 total 

unit ABJ yang tersebar di seluruh outlet mitra PT. Sinar Sosro wilayah Kabupaten 

Semarang yang mencakup area kerja Semarang Barat, Semarang Timur, dan 

Bawen berdasarkan data Master Asset Electric Coller (MA EC). Seluruh outlet

tersebut ditangani oleh enam kepala teknisi yang ditugaskan untuk melakukan cek 

fisik dan menangani service ABJ di wilayah Kabupaten Semarang.  Sejauh ini, 

data ABJ dikelola secara manual menggunakan perangkat lunak MS Excel dalam 

bentuk daftar inventaris aset. Pencatatan data ABJ menggunakan Excel memiliki 

keterbatasan diantaranya tidak dapat mengetahui titik lokasi ABJ secara realtime

dan lambatnya pembaharuan data karena pencatatannya masih bersifat manual. 

Hal ini berdampak langsung mengenai manajemen aset yang kurang efektif. 

Menurut Ouertani etal., (2008), manajemen aset merupakan proses 

pengorganisasian, perencanaan dan pengawasan terhadap pembelian, penggunaan, 

perawatan, perbaikan, dan/atau penghapusan aset fisik untuk mengoptimalkan 

potensi service delivery dan meminimalkan resiko atau cost yang berkaitan 

dengan usia hidup aset dengan menggunakan aset-aset intangible seperti aplikasi 

pengambilan keputusan berbasis knowledge dan proses bisnis. 

Dalam hal ini upaya optimalisasi dalam pengelolaan aset sangat diperlukan, 

terutama dalam hal mengetahui keberadaan titik lokasi aset tersebut secara mudah. 

Untuk mengetahui titik lokasi tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi mobile berbasis 
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android. Aplikasi yang akan dibuat memanfaatkan layanan Location Based 

Service (LBS) yang memungkinkan pengguna untuk menentukan posisi suatu titik  

di atas muka bumi secara real time menggunakan GPS. Menurut Antonius Aditya 

Hartanto (2003:11) LBS memberikan layanan mulai dari penentuan posisi 

geografis dari pengguna hingga menemukan lokasi orang atau obyek lain. 

Perkembangan perangkat seluler yang semakin pesat diharapkan dapat 

mempermudah pada penggunaan aplikasi dengan layanan LBS tersebut. Tentunya 

hal tersebut harus didukung dengan service provider sebagai penyedia layanan 

data yang juga sudah berkembang secara pesat hingga masuk sampai ke pelosok 

daerah. 

Berdasarkan data di lapangan 90% pekerja lapangan di PT. Sinar Sosro 

telah menggunakan perangkat seluler atau smartphone berbasis android. Sebagian 

besar dari mereka hanya menggunakan untuk kepentingan komunikasi atau hanya 

sekedar bermain games ketika waktu luang. Padahal fungsionalitas dari 

smartphone itu sendiri harusnya dapat membantu kinerja mereka sehari – hari 

dalam hal yang mudah seperti pencatatan aset ABJ ketika melakukan kunjungan 

ke outlet pelanggan. 

Sebenarnya, persoalan-persoalan menyangkut pengelolaan aset sebagaimana 

dijelaskan di atas tidak akan terjadi apabila didukung oleh suatu sistem 

pengelolaan aset yang terintegrasi dan terstruktur. Untuk itulah, penulis 

mengangkat judul penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Kulkas Alat Bantu Jual 

PT. Sinar Sosro Berbasis Android menggunakan Metode Location Based Service

“. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian di latar belakang, dalam penanganan pengelolaan aset 

perusahaan PT. Sinar Sosro masih mengalami kendala ketika banyak aset data 

yang mengalami perubahan perpindahan lokasi ataupun nama pelanggan. 

Sementara penanganan yang dilakukan oleh petugas lapangan masih bersifat 

manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai data itu diperbarui 

sampai ke pusat. Merujuk pada permasalahan tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana membangun aplikasi untuk mengoptimalkan pengelolan aset 

perusahaan PT. Sinar Sosro berbasis android? 

b. Bagaimana tingkat kualitas aplikasi yang dikembangkan dari sisi 

functionality, usability, efficiency, authentication, dan accountability?

1.3 Batasan Masalah
 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

a. Aset yang dimaksud merupakan kulkas yang digunakan sebagai ABJ  yang 

dipinjamkan kepada pelanggan oleh PT. Sinar Sosro. 

b. Ruang lingkup KPW PT. Sinar Sosro Kabupaten Semarang dengan 

cakupan area kerja Semarang Barat, Semarang Timur, dan Bawen. 

c. Implementasi LBS  hanya dilakukan pada perangkat seluler berbasis 

android (2.3 ke atas) yang memungkinkan penggunaan akses layanan GPS 

dan mobile data network untuk hasil yang lebih optimal. 
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d. Perancangan dan model sistem pada aplikasi menggunakan pendekatan 

berorientasi objek (OOP) dengan bahasa pemrograman Java. 

1.4 Tujuan
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang, membuat, dan 

mengembangkan sistem pengelolaan aset berbasis android untuk KPW PT. Sinar 

Sosro dengan cakupan area kerja Semarang Barat, Semarang Timur, dan Bawen 

menggunakan layanan LBS berdasarkan aspek  functionality, usability, efficiency, 

authentication, dan accountability.

1.5 Manfaat 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

Bagi Management PT. Sinar Sosro, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan setiap KPW untuk penyempurnaan sistem pengelolaan aset 

yang telah ada dari sistem pengelolaan aset secara manual menjadi sistem 

pengelolaan aset berbasis aplikasi android. 

a. Bagi Peneliti, dapat dijadikan sebagai sarana melatih diri untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam hal merancang dan membangun 

sebuah aplikasi.

b. Bagi pengembang sistem, hasil evaluasi terhadap sistem dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk membangun sistem pengelolaan aset 

berbasis android. 

c. Bagi lembaga sejenis, kebutuhan organisasi atau lembaga akan sistem 

pengelolaan aset sangat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas 
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lembaga atau organisasi bersangkutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

dapat memberikan gambaran dan acuan bagi lembaga sejenis yang 

bergerak di bidang penyedia minuman ringan untuk pengembangan sistem 

pengelolaan aset. 

1.6 Penegasan Istilah 
 

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari salah pengertian dan 

memperjelas maksud dari membangun sebuah aplikasi manajemen aset

menggunakan layanan LBS.

a. Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan sebuah metodologi untuk mengalokasikan 

resources (sumber daya) secara efisien dan benar untuk mencapai tujuan

organisasi. Danylo (1998) mendefinisikan manajemen aset adalah cara 

atau pendekatan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah atau 

situasi dengan metodologi terkomputerisasi atau tanpa bantuan komputer.

b. LBS

LBS adalah layanan bisnis dan pelanggan yang memberikan kepada 

pengguna sekumpulan layanan mulai dari penentuan posisi geografis dari 

pelanggan. Layanan ini juga menawarkan kemungkinan untuk pengguna 

atau mesin agar dapat menemukan lokasi orang, mesin, kendaraan, atau 

obyek lain maupun layanan berbasis lokasi yang sensitif (Antonius, 

2003:11).
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
 

a. Bagian awal, terdiri dari  judul, pengesahan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

lampiran.

b. Bagian isi, terdiri dari :

1) BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

2) BAB II LANDASAN TEORI, berisi pustaka dan landasan teori. 

3) BAB III METODE PENELITIAN, berisi model perancangan, 

subjek, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan teknis analisis data. 

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil 

penelitian dan pembahasan. 

5) BAB V PENUTUP, berisi Simpulan dan Saran. 

c. Bagian akhir, berisi daftar pusaka dan lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian yang Relevan
 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

a. Rittammanart (2008) melakukan penelitian berjudul Enterprise 

Application Integration Platform For Corporate Fixed-Aset Management.

Penelitian dilakukan di Haadthip Public Company Limited (HTPCL), 

sebuah perusahaan minuman Coca-Cola di Thailand selatan. Kasus 

penanganan aset (Asset Controlling) pada HTCPL dilakukan secara 

manual oleh karyawan dengan bantuan program spreadsheet (Excel)

karena perusahaan belum memiliki sistem manajemen aset (Asset 

Management System). Semua aset tidak bisa dilacak (tracked) dan 

informasi setiap aset sulit diperoleh sehingga para eksekutif tidak dapat 

mengetahui informasi mengenai aset yang dimiliki perusahaan. Oleh sebab 

itu loss calculation tidak dapat dilakukan dengan benar. Demikian juga 

dengan Accounting Department yang bertanggung jawab terhadap 

keuangan (accounting) perusahaan hanya mengandalkan penghitungan 

depresiasi aset menggunakan program Excel dengan keterbatasannya. 

Setiap bulan, hasil perhitungan depresiasi (penyusutan nilai aset) yang 

diperoleh dengan penghitungan manual  menggunakan  program  Excel  
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dimasukkan  ke dalam  General  Ledger System. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, pihak
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HTPCL mengembangkan Asset Management System (AMS) yang dapat 

diintegrasikan dengan General Ledger System yang sudah ada dan 

memiliki kemampuan berikut: (1) Semua aset perusahaan harus disimpan 

hanya dalam sebuah sistem manajemen aset. (2) Update otomatis dan 

display depresiasi setiap aset setiap hari. (3) Akuntan dapat memilik 

periode depresiasi untuk dimasukkan ke dalam General Ledger System. (4) 

Mendukung akuisisi aset. (5) Mendukung penempatan aset. (6) Dapat 

melacak status aset: usia, posisi, dan sebagainya. (7) Menampilkan 

kalkulasi depresiasi sebagai web service. (8) Merangkum semua nilai aset 

dalam beberapa aspek. (9) Memberikan informasi profit bisnis perusahaan. 

(10) Meningkatkan proses bisnis untuk mencapai kualitas dan efisiensi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Noraziarahtulhidayu Kamarudin dan 

Sazilah Salam (2011) dengan judul Enabling Mobile Location Based 

Services for Emergency Cases. Pada penelitian ini dikemukakan 

permasalahan yang dihadapi oleh Polisi maupun Petugas Pemadam 

Kebakaran di Malaysia dalam menangani sebuah kasus. Adapun 

permasalahan yang utama adalah keakuratan informasi dan waktu. 

Sehingga diusulkanlah penggunaan mode Push maupun Pull LBS dalam 

menangani permasalahan tersebut. Usulan ini diantaranya adalah dengan 

merancang sebuah sistem LBS yang diperuntukkan untuk kejadian gawat  

darurat  emergency  dan  biasanya sangat bermanfaat bagi Polisi  maupun 

Petugas Pemadam Kebakaran. Untuk mode Pull LBS jika dibandingkan 
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dengan mekanisme penanganan konvensional  diperoleh  peningkatan  

kecepatan aliran informasi  sehingga  
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penanganan dapat segera dilakukan. Sedangkan bagi masyarakat 

disekitarnya yang ingin mengetahui peristiwa atau kejadian yang terjadi 

disekitar mereka, dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah 

melalui smartphone mereka. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Luca Calderoni, Dario Maio dan Paolo 

Palmieri (2012) dengan judul Location-aware Mobile Services for a Smart 

City : Design, Implementation and Deployment. Pada penelitian ini 

dibahas bagaimana merancang, implementasi dan penyebaran sebuah 

layanan mobile berbasis lokasi atau disini disebut sebagai Locationaware

untuk Smart City. Pengembangan Smart City dapat dibagi menjadi tiga 

inovasi yaitu pengembangan eksternal (arsitektural, ekologi dll), kedua 

adalah pengembangan di bagian hubungan (tata kelola, peraturan dan 

interaksi penduduk kota) dan yang ketiga adalah berfokus pada 

infrastruktur yang berbasis teknologi informasi. Interaksi dari penduduk 

kota dalam memberikan dan menerima informasi yang bermanfaat bagi 

mereka merupakan sebuah hal yang penting dalam pengembangan Smart 

City. Informasi tentang tempat dan waktu merupakan contohnya. 

Mengetahui informasi ini akan memberikan nilai pelayanan yang tinggi 

kepada penduduk kota. Pemodelan layanan Smart City ini dibagi menjadi 

tiga lapisan yaitu yang pertama lapisan layanan, berisi penyumbang 

informasi baik penduduk, organisasi, dunia usaha, dan dari jaringan sensor 

maupun website. Lapisan kedua adalah kernel dan lapisan ketiga adalah 

lapisan akses yang berisi orang yang mengakses informasi yang sesuai 
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untuknya yang telah melalui pemrosesan terlebih dahulu pada lapisan 

kernel. Sebagai studi kasusnya adalah sebuah aplikasi mobile yang 

memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang ada disekeliling 

tempatnya berada sekarang. Aplikasi ini menggunakan sistem operasi 

android yang dipasang pada smartphone yang dapat mengakses informasi 

penting mengenai tempat dan acara yang sedang berlangsung disekitar 

lokasi tempat smartphone melakukan akses. Pada penelitian ini juga 

ditemukan teknik baru dalam akses basis data dari tabel data spasial yang 

lebih cepat. 

Dari beberapa penelitian yang relevan tersebut, dapat dijadikan acuan 

mengenai pembuatan sistem aplikasi LBS yang dapat diimplementasikan untuk 

kebutuhan perusahaan PT. Sinar Sosro dalam mengelola aset. 
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2.2 Aset
 

Aset adalah segala sesuatu baik tangible maupun intangible yang memiliki 

nilai ekonomis (economic values) dan masa ekonomis (economic life) untuk 

mendukung organisasi atau perusahaan dalam memberikan layanan (services)

(Ouertani, 2008). ABJ yang dipinjamkan PT.Sinar Sosro kepada outlet merupakan 

salah satu aset tetap perusahaan berbentuk kulkas. Aset tetap merupakan aset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI PSAK, 2007).

Dalam penelitian ini, istilah aset lebih dispesifikan menjadi ABJ yang dalam 

artian bagi perusahaan PT. Sinar Sosro meminjamkan kulkas kepada konsumen 

melalui Kantor Penjualan Wilayah (KPW) di setiap cabang kota. 

2.3 Definisi Pengelolaan / Manajemen
 

Tidak sedikit yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. 

Karena antara manajemen dan pengelolaan memliliki tujuan yang sama yaitu 

tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk 

berkerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya 

tujuan organisasi lembaga. Perlu dihayati bahwa manajemen bukan tujuan, tetapi 

hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin 

dicapai itu adalah pelayanan dan laba. Walaupun manajemen hanya merupakan 

alat atau wadah saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika 
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manajemen ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan 

terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat. Lebih jelasnya 

penulis mengutip beberapa definisi sebagai berikut : 

a. Menurut Marry Parker Follet dalam (Ernie, 2005:5) manajemen adalah 

seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. 

b. Menurut McHugh (dalam Ernie, 2005:5) mengatakan bahwa : 

“Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan 

sebuah tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan,  

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber 

daya organisasi lainnya”. 

c. George R. Terry (2003:1) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu 

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau 

maksud-maksud yang nyata”.  

d. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2005:2) manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

e. Menurut Andrew F.Sikula (dalam Malayu S.P Hasibuan, 2005:2) 

manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai 
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sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan 

suatu produk atau jasa secara efisien. 

f. Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (dalam Malayu S.P

Hasibuan, 2005:3) “Manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu 

melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaa, 

pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian”.

2.4 Location Based Service (LBS) 
 

Sebuah LBS adalah konsep yang menunjukkan aplikasi yang terintegrasi 

dengan lokasi geografis misalnya koordinat spasial dengan bantuan berbagai 

layanan (Schiller dan Voisard, 2004). Menurut Spiekerman (2004), para peneliti 

telah melakukan beberapa pendekatan dalam mengklasifikasi aplikasi LBS. 

Perbedaan mendasarnya terletak pada konteksnya yaitu berorientasi manusia atau 

berorientasi perangkat. 

a. LBS yang yang berorientasi pada manusia (person-oriented) yang terdiri 

atas semua aplikasi yang menyediakan layanan pada berbasis pengguna. 

Konteks ini berfokus pada posisi dari seseorang atau menggunakan posisi 

seseorang untuk meningkatkan layanan. Biasanya, seseorang yang 

diposisikan dapat mengontrol layanan misalnya aplikasi pencari teman. 

b. LBS yang berorientasi pada perangkat (device-oriented) adalah hal yang 

eksternal bagi pengguna. Aplikasi ini tidak saja berfokus pada posisi 

seseorang, tetapi juga berbagai objek seperti mobil atau sekumpulan orang 
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(armada). Pada konteks ini, seseorang atau sebuah objek tidak bisa 

mengontrol layanan. Selain itu menurut (Spiekerman, 2004) LBS bisa 

dideksripsikan menjadi tiga model komunikasi yaitu : 

1) Positioning layer yang merespon terhadap posisi dari perangkat 

bergerak user. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan alat position 

determination equipment (PDE) dan data geospasial yang terdapat 

pada informasi geografis. 

2) Aplication layer meliputi semua layanan yang meminta data lokasi 

lalu mengintegrasikannya lalu menawarkannya pada client dan 

konsumen. 

3) Middleware layer merupakan layer perantara dari positioning layer

dan aplication layer. Layer ini secara signifikan dapat menurunkan 

kompleksitas dari integrasi layanan dikarenakan layer ini 

terkoneksi dengan jaringan dan layanan operator sehingga dapat 

mengontrol semua layanan lokasi yang akan ditambahkan pada 

masa yang akan datang jika ada penambahan data.  

Sebuah lokasi dapat dibagi menjadi dua subkategori (Kupper, 2005) : 

1) Lokasi deskriptif adalah lokasi yang selalu berhubungan dengan 

objek geografis alami seperti gunung, danau, atau objek grafis 

buatan manusia seperti negara, jalan, dan bangunan. 

2) Lokasi spasial adalah lokasi yang mempresentasikan sebuah titik 

dalam ruang Euclid. Biasanya lokasi spasial di ekspresikan dengan 

koordinat dua dimensi atau tiga dimensi. 
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2.5 Komponen Location Based Service (LBS) 
 

Terdapat lima komponen pendukung utama dalam teknologi LBS, antara lain : 

a. Piranti Mobile, adalah salah satu komponen penting dalam LBS. Piranti ini 

berfungsi sebagai alat bantu (tool) bagi pengguna untuk meminta 

informasi. Hasil dari informasi yang diminta dapat berupa teks, suara, 

gambar dan lain sebagainya. Piranti mobile yang dapat digunakan dapat 

berupa PDA, smartphone, laptop. Selain itu, piranti mobile dapat juga 

berfungsi sebagai alat navigasi di kendaraan seperti halnya alat navigasi 

berbasis Global Positioning System (GPS). 

b. Jaringan Komunikasi, komponen ini berfungsi sebagai jalur penghubung 

yang dapat mengirimkan data - data yang dikirim oleh pengguna dari 

piranti mobile untuk kemudian dikirimkan ke penyedia layanan dan 

kemudian hasil permintaan tersebut dikirimkan kembali oleh penyedia 

layanan kepada pengguna. 

c. Komponen Positioning (Penunjuk Posisi/Lokasi), setiap layanan yang 

diberikan oleh penyedia layanan biasanya akan berdasarkan pada posisi 

pengguna yang meminta layanan tersebut. Oleh karena itu diperlukan 

komponen yang berfungsi sebagai pengolah yang akan menentukan posisi 

pengguna layanan pada saat itu. Posisi pengguna tersebut bisa didapatkan 

melalui jaringan komunikasi mobile atau juga menggunakan GPS.

d. Penyedia layanan dan aplikasi, merupakan komponen LBS yang 

memberikan berbagai macam layanan yang bisa digunakan oleh pengguna. 

Sebagai contoh ketika pengguna meminta layanan agar bisa diketahui 
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posisinya saat itu, maka aplikasi dan penyedia layanan langsung 

memproses permintaan tersebut, mulai dari menghitung dan menentukan 

posisi pengguna, menemukan rute jalan, mencari data di Yellow Pages

sesuai dengan permintaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

e. Penyedia data dan konten, penyedia layanan tidak selalu menyimpan 

seluruh data dan informasi yang diolahnya. Berbagai macam data dan 

informasi yang diolah tersebut berasal dari pengembang atau pihak ketiga 

yang memang memiliki otoritas untuk menyimpannya. Sebagai contoh 

basis data geografis dan lokasi bisa saja berasal dari badan - badan milik 

pemerintah atau juga data - data perusahaan bisa saja berasal dari Yellow 

Pages, maupun perusahaan penyedia data lainnya. 

2.6 Global Positioning System (GPS) 
 

GPS merupakan sebuah infrastruktur satelit yang melayani penempatan posisi 

dari berbagai macam objek (Spiekermann, 2004). GPS pertama kali digunakan 

untuk kepentingan militer, tetapi pada tahun 1980-an pemerintah Amerika Serikat 

memutuskan untuk membuat sistem positioning secara bebas dan tersedia untuk 

berbagai macam industri di dunia. Menurut Roth (2004) sistem GPS terdiri atas 

tiga segmen yaitu: 

a. User segment yang terdiri atas perangkat bergerak dari pengguna (GPS 

receivers). 
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b. Space segment yang terdiri atas satelit. Setiap satelit mempunyai berat 

antara 1,5 sampai 2 ton dan mempunyai energi yang swatantra yang 

disuplai oleh sel matahari. 

c. Control segment administrasi yang dibutuhkan oleh satelit sebagai koreksi 

dari internal data satelit (sistem waktu dan orbit). 

2.7 Metode Pencarian Posisi 
 

Menurut Antonius (2003:8) teknologi yang secara populer digunakan dalam 

pencarian posisi LBS  adalah GPS. Yang dalam implementasinya menggunakan 

metode Advanced Positioning dan berteknologi Assited-Global Positioning 

System (A-GPS). Dalam fungsi yang lebih umum, teknologi ini biasanya 

digunakan untuk menampilkan informasi geografis suatu wilayah dalam suatu 

sistem, yaitu yang dinamakan Geographic Information Systems (GIS).

Namun ada dua metode lain yang dapat dipakai untuk menentukan pencarian 

posisi dari sebuah ponsel yang sedang aktif selain menggunakan LBS berbasis 

GPS, yaitu :  

a. Metode Basic Positioning yang berbasis pada Cell Identification (Cell

ID). Metode ini merupakan metode paling sederhana dalam 

menentukan keberadaan lokasi smartphone seseorang. Penentuan 

posisinya didasarkan pada kenyataan bahwa daerah geografis yang 

tercakup oleh sebuah cell berhubungan dengan daerah cakupan dari 

sinyal radio. Dengan metode ini, jarak antara posisi smartphone
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dengan base station  dapat ditentukan dengan ketelitian sampai 50 

meter. 

b. Metode Enhanced Positioning yang umumnya menggunakan 

pendekatan Observe Time Difference atau OTD. Dalam jaringan GSM 

yang sering digunakan adalah Enhanced-OTD (E-OTD). Pencarian 

posisi pada metode ini berdasarkan pada waktu. Untuk menentukan 

posisi relatif sebuah smartphone aktif terhadap tiga base station, perlu 

ditentukan terlebih dahulu jarak smartphone terhadap masing – masing 

base station berdasarkan waktu yang ditempuh oleh sebuah sinyal ke 

handset oleh masing – masing base station. 

Dari 2 metode di atas, penerapan metode Advanced Positioning untuk layanan 

LBS paling layak untuk digunakan karena tingkat akurasi yang lebih bagus dari 2 

metode sebelumnya yaitu kurang dari 10 meter. Disamping itu smartphone yang 

berbasis android yang sudah berkembang pesat dan juga sudah mempunyai 

fasilitas kemudahan untuk mengakses GPS.  

2.8 Advanced Positioning
 

Menurut Antonius (2003:45) metode ini merupakan metode penentuan posisi 

yang paling tinggi akurasinya dibandingkan metode Basic Positioning dan

Enhanced Positioning. Metode ini menggunakan teknologi Assisted-Global 

Positioning System (A-GPS). A-GPS juga merupakan metode yang berbasis 

waktu. Pada metode ini akan dilakukan pengukuran waktu tiba dari sebuah sinyal 

yang dikirimkan dari tiga buah satelit GPS. Hal ini berarti smartphone seseorang 
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harus memiliki fasilitas untuk mengakses GPS. Tentunya metode ini hanya bisa 

diterapkan khusus pada ponsel berbasis android. 

Dengan memanfaatkan metode ini akan berakibat beban jaringan seluler 

menjadi lebih ringan. Secara umum, informasi yang normalnya dikodekan oleh 

GPS receiver dari satelit – satelit tersebut dikirimkan ke smartphone melalui 

gelombang radio akan memberikan peningkatan terhadap waktu dan mengurangi 

penggunaan baterai karena smartphone tidak perlu harus mencari dan 

mendekodekan sinyal dari satelit. 

A-GPS juga menghasilkan akurasi secara vertikal dan estimasi jarak yang 

baik. Akurasinya pun sampai kurang dari 10m. Untuk urusan pengiriman sinyal 

data GPS, smartphone membutuhkan waktu sekitar 10 detik, akan tetapi sekali 

data berhasil diterima, maka data tersebut dapat berguna hingga 4 jam. 

2.9 Android 
 

Android merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon 

seluler yang berbasis linux (Teguh Arifianto, 2011:1). Android memiliki empat 

karakteristik sebagai berikut :

a. Terbuka

b. Semua aplikasi dibuat sama

c. Memecahkan hambatan pada aplikasi

d. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah

Android didirikan oleh Andy Rubin (pendiri Danger), Rich Miner (pendiri 

Wildfire Communications,Inc), Nick Sears (mantan VP T-Mobile), dan Chris 
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White (kepala desain dan pengembangan antarmuka WebTV) untuk 

mengembangkan “perangkat seluler pintar yang lebih sadar akan lokasi dan 

preferensi penggunanya. Mereka tergabung dalam Android Inc. yang merupakan 

sebuah perusahaan pembuat sistem operasi ponsel yang berbasis di Palo Alto, 

California Amerika Serikat, pada tahun 2005 Google melakukan kerja sama 

dengan Android Inc yang akhirnya membeli perusahaan tersebut. Pada bulan 

September 2007 Google mengajukan hak paten untuk telepon seluler, kemudian 

pada tanggal 22 Oktober 2008 dirilis ponsel Android pertama di dunia yaitu HTC 

dream. Berikut perkembangan  OS android dari masa ke masa :

a. Android 1.1  

Mulai diterapkan pada ponsel bulan maret 2009. 

b. Android 1.5 (Cupcake) 

Dirilis bulan Maret 2009 dengan keunggulan dapat mengupload video ke 

Youtube, dukungan headset bluetooth. dan tampilan keyboard di layar. 

c. Android 1.6 (Donut) 

Dirilis pada 15 September 2009 dengan penambahan fitur zoom pada foto, 

indikator baterai, pembaca sentuhan tangan serta dukungan koneksi 

CDMA/EVDO. 

d. Android 2.0/2.1 (Eclair) 

Pada 26 Oktober 2009 dirilislah Android Eclair. Pada versi inilah 

akhirnya banyak perusahaan yang tertarik dengan proyek Android ini, 

dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan layar 

yang user friendly. Pada seri inilah ponsel nexus one diperkenalkan.  
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e. Android 2.2 (Froyo) 

Diperkenalkan pada 20 Mei 2010, didalam OS ini pengguna dapat 

menambah kartu memory eksternal seperti micro SD,

f. Android 2.3 (Ginggerbread) 

Pada 6 Desember 2010 lahirlah update OS Android 2.3 Ginggerbread

yang mengalami banyak fitur canggih didalamnya seperti peningkatan 

kemampuan bermain game, peningakatan fitur copy paste,  user interface,

NFC,  efek audio yang baru, serta dual camera untuk video call.

g. Android 3.0 (Honey Comb) 

Pada versi ini Android dirilis pada 22 februari 2011 dikhususkan untuk 

memasuki pasar PC tablet. Dengan interface yang lebih mudah dibanding 

PC desktop.

h. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

Pada OS versi 4.0 memiliki dukungan aplikasi yang lebih banyak dari 

sebelumnya, penyempurnaan grafis, interface, player, gaming, dan yang 

lain mampu membuat android menjadi OS yang paling populer di dunia. 

i. Android 4.1 – 4.3 (Jelly bean) 

Pada versi ini bisa jadi adalah puncak popularitas android dengan 

berbagai fitur canggih, jelly bean juga mampu memainkan  game HD.

j. Android 4.4 (Kitkat) 
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Dirilis pada 31 Oktober 2013 dengan banyak kelebihan, diantaranya 

dukungan screen recording, kemampuan mencetak secara nirkabel, serta 

peningkatan keamanan dan performa. 

k. Android 5.0 (Lollipop) 

Pada tahun 2014 dirilislah android 5.0 yang memiliki banyak kelebihan 

diantaranya mendukung arsitektur 64 bit, User interface yang menarik, 

serta project volta yang dapat menghemat daya lebih dari 30% dari versi 

android yang lain. 

Aplikasi android dapat dibuat oleh developer dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Perangkat lunak pengembangan android antara lain Java JDK, 

Android SDK, Eclipse IDE, dan Android ADT.

2.10 Android Studio 
 

Android Studio adalah lingkungan pengembangan android baru berdasarkan 

inteliiJ IDEA. Mirip dengan eclipse ADT plugin Android Studio menyediakan 

alat pengembang android terintegrasi untuk pengembangan dan debugging

(https://developer.android.com/tools/studio/index.html). Di atas kemampuan yang 

anda harapkan di intelliJ, Android Studio menawarkan : 

a. Berbasis Gradle membangun dukungan library

b. Refactoring android, spesifik, dan perbaikan yang cepat. 

c. Alat Lint untuk menangkap kinerja, kegunaan, kompabilitas versi dan 

masalah lainnya. 

d. proGuard sebagai signifikansi aplikasi yang akan di publish.
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e. Magic Tool berbasis template untuk membuat desain Android umum dan 

komponen.

f. Sebuah layout editor yang memungkinkan anda untuk drag-and-drop UI 

komponen, layout pratinjau pada beberapa konfigurasi layar, dan masih 

banyak lagi. 

2.11 Java 

Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai 

komputer dan telepon genggam. Bahasa pemrograman ini dirilis pada tahun 1995 

oleh Oracle. Bahasa pemrograman ini banyak mengadposi syntax yang terdapat 

pada bahasa pemrograman C dan C++ namun dengan syntax model objek yang 

lebih sederhana. Aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam p-code 

(bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java (JVM). 

Java merupakan bahasa berorientasi objek (OOP) yaitu cara ampuh dalam 

pengorganisasian dan pengembangan perangkat lunak. Pada OOP, program 

komputer sebagai kelompok yang saling berinteraksi. Deskripsi OOP secara 

ringkas adalah mengorganisasikan program sebagai kumpulan komponen yang 

disebut objek. Objek-objek ini ada secara independen, mempunyai aturan-aturan 

berkomunikasi dengan objek lain dan untuk memerintahkan objek lain guna 

meminta informasi tertentu atau meminta objek lain mengerjakan sesuatu. Suatu 

class bertindak meminta informasi tertentu atau meminta objek lain mengerjakan 

sesuatu. Class tersebut bertindak sebagai modul sekaligus tipe. Maka pada saat 

dijalankannya program, class tersebut menciptakan objek - objek yang merupakan 

instan - instan class. Class dapat mewarisi objek yang merupakan instan class
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atau class lain. Java hanya mengijinkan objek dari class lain yang mempunyai 

akses public dapat digunakan  sebagai pewaris. 

2.12 Android Software Development Kit (SDK) 
 

Android SDK adalah tool Application Programming Interface (API) yang 

diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci 

yang release oleh Google. Saat ini disediakan android  SDK sebagai alat bantu 

dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform android 

menggunakan bahasa pemrograman Java (Nazrudin Safaat, 2015)

2.13 Google Maps 
 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis yang di sediakan 

oleh google. Google maps ini dapat diakses di http://maps.google.com/. Google 

Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses lewat javascript agar 

google Maps dapat ditampilkan pada halaman website yang sedang dibangun. 

2.14 Hyper Text Markup Language (HTML) 
 

HTML adalah suatu script/syntax dimana kita bisa menampilkan informasi 

dan daya kreasi kita melalui internet. HTML sendiri adalah  suatu dokumen teks 

biasa yang mudah untuk dimengerti dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, 

dan karena bentuknya itu maka HTML dapat dibaca oleh platform yang berlainan 

seperti windows, unix, dan lainnya (Sampurna, 1996:6). HTML adalah bahasa 
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pemrograman yang fleksibel kita dapat mengkombinasikan syntax dari bahasa 

pemrograman lainnya, seperti VB, C, Java, dan lainnya. Hypertext dalam HTML 

berarti bahwa kita dapat menuju ke suatu tempat, misal website atau halaman 

homepage lain, dengan cara memilih suatu link yang biasanya digaris bawahi atau 

diwakili oleh suatu gambar. Selain link ke website atau homepage halaman lain, 

hypertext ini juga mengizinkan kita untuk menuju ke salah satu bagian dalam satu 

teks itu sendiri. HTML tidak berdiri sendiri, agar dapat bertugas dalam 

membangun halaman website, HTML harus ditulis dalam software atau aplikasi 

tertentu, yang dikenal sebagai HTML Editor. HTML Editor inilah yang bertugas 

untuk “menerjemahkan” bahasa HTML menjadi halaman website yang siap 

dilihat oleh para surfer di seluruh dunia. Secara umum, ada dua jenis HTML 

Editor, yaitu text editor, dan WYSIWYG editor. 

a. Text Editor 

Text Editor biasa digunakan oleh mereka yang sudah mahir dalam 

menggunakan bahasa HTML, karena melalui editor jenis ini anda dapat 

langsung menuliskan kode-kode HTML satu persatu, sesuai prosedur 

teknis yang berlaku. Untuk editor jenis ini, kita dapat menggunakan 

notepad. 

b. WYSIWYG Editor

WYSIWYG Editor adalah solusi bagi mereka yang belum mahir dalam 

menggunakan bahasa HTML. Pada jenis aplikasi ini, kita dapat 

membangun halaman web dengan lebih mudah, karena apa yang terlihat di 

layar akan sama dengan hasil yang anda dapatkan. WYSIWYG adalah 
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singkatan dari What You See Is What You Get. Untuk editor jenis ini, kita 

dapat menggunakan aplikasi Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook, FrontPage, dan yang cukup popular Macromedia Dreamweaver. 

2.15 MYSQL 
 

Basis data adalah sekumpulan informasi yang diatur agar mudah dicari 

(Yenie Kustiyahningsih, 2011:145). Dalam arti umum basis data adalah 

sekumpulan data yang diproses degan bantuan komputer yang memungkinkan 

data dapat diakses dengan mudah dan tepat, yang dapat digambarkan sebagai 

aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. 

MySQL merupakan suatu database. MySQL dapat juga dikatakan sebagai 

database yang sangat cocok bila dipadukan dengan PHP. Secara umum, database

berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan, mengklasifikasikan data 

secara prefosional. MySQL bekerja menggunakan SQL Language (Structure

Query Language). Itu dapat diartikan bahwa MySQL merupakan standar 

penggunaan database di dunia untuk pengolahan data. MySQL termasuk jenis 

Relational Database Management System (RDBMS).

Sedangkan RDBMS sendiri akan lebih banyak mengenal istilah seperti 

tabel, baris, dan kolom digunakan dalam perintah-perintah di MySQL. MySQL 

merupakan sebuah basis data yang mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel 

terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. 

Di dalam PHP telah menyediakan fungsi untuk koneksi ke basis data dengan 

sejumlah fungsi untuk pengaturan baik menghubungkan maupun memutuskan 
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koneksi dengan server database MySQL sebagai sarana untuk mengumpulkan 

informasi. Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan dalam MySQL 

adalah select (mengambil), insert (menambah), update (mengubah), dan delete

(menghapus). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah untuk membuat 

database, field, ataupun index guna menambah atau menghapus data.  

2.16 SQLite Database
 

Android memiliki fasilitas untuk membuat database yang dikenal dengan 

SQLite. Sebagai salah satu software embedded yang sangat populer, SQLite 

memiliki fitur relasional database, hampir sama dengan SQL pada desktop hanya 

saja SQLite membutuhkan memori yang sedikit.  

SQLite adalah salah satu software yang embedded yang sangat populer, 

kombinasi SQL interface dan penggunaan memory yang sangat sedikit dengan 

kecepatan yang sangat cepat (Nazruddin Safaat, 2012:171). SQLite di android 

termasuk dalam android runtime, sehingga setiap versi dari android dapat 

membuat database dengan SQLite. 

2.17 PHP
 

Menurut Agus Saputra (2011:1), PHP atau yang memiliki kepanjangan 

Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan 

untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, 

maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau 

pondasi dari kerangka layout website, sedangkan PHP difungsikan sebagai 

prosesnya sehingga dengan adanya PHP tersebut, website akan sangat mudah 
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diperbaiki. PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga sebagai 

bahasa Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam setiap/untuk menjalankan 

PHP, wajib adanya website server. PHP ini bersifat open source sehingga dapat 

dipakai secara cuma-cuma dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada 

sistem operasi Windows maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada 

website server apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI.  

2.18 JSON 
 

JavaScript Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari 

bahasa pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 – Desember 

1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran data. JSON terbuat dari dua struktur: 

a. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini 

dinyatakan sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), 

kamus (dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed 

list), atau associative array.
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b. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan 

bahasa, hal ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar 

(list), atau urutan (sequence).  

Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur data universal. Pada dasarnya, 

semua bahasa pemprograman modern mendukung struktur data ini dalam bentuk 

yang sama maupun berlainan. Hal ini pantas disebut demikian karena format data 

mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa pemprograman yang juga 

berdasarkan pada struktur data ini. JSON menggunakan bentuk sebagai berikut : 

a. Objek 

Objek adalah sepasang nama/nilai yang tidak terurutkan. Objek dimulai 

dengan { (kurung kurawal buka) dan diakhiri dengan } (kurung kurawal 

tutup). Setiap nama diikuti dengan : (titik dua) dan setiap pasangan 

nama/nilai dipisahkan oleh , (koma). 

b. Larik 

Larik adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Larik dimulai dengan [ 

(kurung kotak buka) dan diakhiri dengan ] (kurung kotak tutup). Setiap 

nilai 

dipisahkan oleh , (koma). 

c. Nilai 

Nilai (value) dapat berupa sebuah string dalam tanda kutip ganda, atau 

angka, atau true atau false atau null, atau sebuah objek atau sebuah larik. 

Struktur-struktur tersebut dapat disusun bertingkat. 

d. String  
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String adalah kumpulan dari nol atau lebih karakter unicode, yang 

dibungkus dengan tanda kutip ganda. Di dalam string dapat digunakan 

backslash escapes "\" untuk membentuk karakter khusus. Sebuah karakter 

mewakili karakter tunggal pada string. String sangat mirip dengan string C

atau Java. 

e. Angka 

Angka adalah sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali format 

oktal dan heksadesimal tidak digunakan. 

2.19 Quick Response Code 
 

Quick Response Code atau yang biasa dikenal QR Code merupakan suatu 

jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso 

Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan 

Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu 

dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai. QR Code berfungsi untuk 

menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula, 

berbeda dengan barcode yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, QR 

Code mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertical, oleh karena itu 

secara otomatis QR Code dapat menampung informasi yang lebih banyak 

daripada 

barcode. 
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QR Code memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu mampu 

menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alphanumerik, kode biner 

dan kanji. Secara spesifik QR Code mampu menyimpan data jenis numerik 

sampai 

dengan 7.089 karakter, data alphanumerik sampai dengan 4.296 karakter, kode 

binari sampai dengan 2.844 byte, dan huruf kanji sampai dengan 1.817 karakter. 

QR Code biasanya berbentuk persegi putih kecil dengan bentuk geometris hitam. 

Meskipun sekarang banyak yang telah berwarna dan digunakan sebagai brand 

produk. Informasi yang dikodekan dalam QR Code dapat berupa URL, nomor 

telepon, pesan SMS, V-Card, atau teks apapun (Ashford, 2010). QR Code telah 

mendapatkan standarisasi internasional ISO/IEC18004 dan Jepang JIS-X-0510 

(Denso, 2011). Gambar 2.1 menunjukkan contoh QR Code. 

 

Gambar 2.1 Contoh QR Code 

Seiring berjalannya waktu, teknologi QR Code mulai dikembangkan untuk 

perangkat seluler atau smartphone berbasis android. Banyak library QR Code 

scanner yang dapat digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis android yang 

memanfaatkan fitur QR Code. Kita dapat memakai library dengan lisensi open 

source di salah satu situs Version Control System (VCS) bernama Github. Salah 
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satu library yang cukup familiar di kalangan developer android adalah library 

Zbar melalui link https://github.com/ZBar/ZBar/tree/master/android.

QRCode scanner dapat diimplementasikan pada perangkat smartphone

berbasis android dengan minimal versi operating system Android 2.3 

(GinggerBread). Tahun 2015 Google membuat kebijakan baru untuk akses I/O 

smartphone android dan sekaligus menjadi kemunculan Android 6.0 

(MarshMallow). Versi terbaru dari Android 6.0 (MarshMallow) mewajibkan 

pengembang aplikasi perangkat mobile untuk memunculkan permission sebelum 

mengakses perangkat keras seperti kamera pada smartphone.

PT. Sinar Sosro mengimplementasikan teknologi QR Code untuk 

digunakan sebagai database aset ABJ. Setiap ABJ yang dikirimkan ke outlet telah 

didata sebelumnya dan ditempel gambar QR Code berupa stiker yang berisi  6 

digit kode dari database yang berisi detail informasi ABJ berupa tipe, nomor seri, 

kode pabrik, dan lokasi outlet. QR Code yang ditempel di setiap ABJ berfungsi 

untuk pencatatan aset data oleh teknisi dan sebagai kode panggil jika ABJ tersebut 

mengalami masalah atau kerusakan.  

Pengambilan data informasi aset ABJ melalui aplikasi mobile dilakukan 

menggunakan kamera pada smartphone dengan teknologi QRCode Scanner.

Layar pada kamera smartphone diarahkan tepat menuju gambar QRCode hingga 

aplikasi dapat mengolah gambar QRCode menjadi kode yang digunakan sebagai 

primary key untuk melakukan pencarian data pada database. Kode ABJ yang 

didapatkan dari QRCode dapat berupa  6 digit angka. Informasi data ABJ yang 
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sudah didapatkan dari database akan diakses oleh aplikasi mobile menggunakan 

API. Data akan dikirimkan dari server menuju aplikasi mobile berupa field array

yang berisi no seri, tipe, merek, tanggal pembuatan, dan lokasi outlet.

2.20 Rancang Bangun Aplikasi / Perangkat Lunak 
 

2.20.1 Object Oriented Programming (OOP) 
 

OOP adalah sebuah metode pemrograman dimana pengembang aplikasi tidak 

hanya mendefinisikan variabel yang berisi state dari sebuah struktur data, tetapi 

juga mendefinisikan fungsi untuk menunjukkan behavior yang diaplikasikan pada 

struktur data. Dalam hal ini, struktur data merupakan objek. Suatu objek dapat 

saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan fungsi yang ada di 

dalamnya tanpa perlu mengetahui internal state masing-masing objek (data

encapsulation) (Webopedia, n.d).  

Salah satu keuntungan dari OOP dibandingkan procedural programming

adalah memungkinkan pengembang aplikasi untuk membuat fungsi yang tidak 

perlu diubah ketika sebuah objek dengan tipe berbeda ditambahkan. Seorang 

pengembang aplikasi hanya perlu membuat objek baru yang mewarisi beberapa 
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fungsi atau tipe data dari objek yang sudah ada (inheritance). Hal ini membuat 

OOP mudah dalam pengembangannya (Webopedia, n.d). 

Menurut Bennett, McRobb, dan Farmer (2005), dalam bukunya “Object-

Oriented System Analysis And Design Using UML”, terdapat beberapa konsep 

dalam OOP, yaitu : 

a. Objek  

Objek terdiri dari state dan behavior. Sebuah objek menyimpan state pada 

variabel dan menunjukkan behavior melalui fungsi. Fungsi bertugas 

mengubah internal state dan melayani komunikasi antara satu objek 

dengan objek lainnya (Oracle, n.d). 

b. Class 

Class adalah sekumpulan objek yang memiliki state dan behavior yang 

sama. 

c. Instance 

Instance adalah objek tunggal yang memiliki nilai state yang secara 

keseluruhan berbeda dengan objek lain.

d. Generalisasi 

Generalisasi adalah konsep yang mengelompokkan state dan behavior

yang sama dari beberapa class menjadi class tersendiri. Berikut adalah 

ciri-ciri dari generalisasi : 

1) Inheritance 

Mekanisme untuk mengimplementasikan generalisasi dalam 

bahasa pemrograman berorientasi objek. Class yang memiliki state
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dan behavior dari hasil pengelompokkan disebut superclass

sedangkan class yang memiliki state dan behavior yang unik 

karena pengelompokkan disebut subclass. 

2) Operasi transitif 

Operasi yang menurunkan state dan behavior dari superclass ke 

subclass.

3) Disjoint nature 

Aspek dimana class harus memiliki state dan behaviour yang unik 

dari class lain yang satu level. 

e. Message passing  

Message passing adalah komunikasi yang dilakukan objek untuk meminta 

informasi tertentu dari objek lain dengan menggunakan fungsi dari objek 

lain. 

2.20.2 Waterfall Model 
 

Metode waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa 

sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu 

sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah ke-1 belum 

dikerjakan, maka langkah 2 tidak dapat dikerjakan. Jika langkah ke-2 belum 

dikerjakan maka langkah ke-3 juga tidak dapat dikerjakan, begitu seterusnya. 

Secara otomatis langkah ke-3 akan bisa dilakukan jika langkah ke-1 dan ke-2 

sudah dilakukan. Gambar 2.2 menunjukkan tahapan dari model waterfall.

Analisis

Desain 

Kode Program 
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Gambar 2.2. Tahapan Model Waterfall

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 

Analisa, Desain, Penulisan, Pengujian, Penerapan, dan Pemeliharaan. (Kadir, 

2003)

2.20.2.1 Tahapan Metode Waterfall : 

a. Analisa Kebutuhan  

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau 

studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 

melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini 

akan menghasilkan dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai 

data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

Dokumen yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan 

ke dalam bahasa pemrograman.  

b. Desain Sistem  

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 
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perangkat pemodelan sistem seperti diagram alir data (data flow diagram),

diagram hubungan entitas (entity relationship diagram) serta struktur dan 

bahasan data.  

c. Penulisan Kode Program       

Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan design 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh 

programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user.

Tahapan ini yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan 

testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian 

bisa diperbaiki. 

d. Pengujian Program        

Tahapan akhir dimana sistem yang baru diuji kemampuan dan 

keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan sistem 

yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap 

aplikasi menjadi lebih baik dan sempurna.  

e. Penerapan Program dan Pemeliharaan       

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 

kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan 
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peripheral atau sistem operasi  baru, atau karena pelanggan membutuhkan 

perkembangan fungsional.    

2.20.2.2 Keunggulan dan Kelemahan Metode Waterfall 

Metode pengembangan waterfall mempunyai keunggulan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu sistem, antara lain: 

a. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh 

pelaksanaannya secara bertahap. Sehingga tidak terfokus pada tahapan 

tertentu. 

b. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase

harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase

berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen 

tertentu. 

Dalam proses membangun dan mengembangkan suatu sistem, metode 

waterfall mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 
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a. Diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak 

dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. 

b. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak 

awal pengembangan. 

c. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak 

dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. 

2.20.3 UML 
 

UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language adalah 

sekumpulan pemodelan konvensi yang digunakan untuk menentukan atau 

menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak dalam kaitannya dengan objek 

(Whitten, 2004:30). UML bisa juga disebut sebuah bahasa grafik standar yang 

digunakan untuk memodelkan perangkat lunak berbasis objek. UML pertama kali 

dikembangkan pada pertengahan tahun 1990an dengan kerjasama antara James 

Rumbaugh, Grady Booch dan Ivar Jacobson, yang masing – masing telah 

mengembangkan notasi mereka sendiri di awal tahun 1990an (Lethbridge dan 

Leganiere, 2005:151). 

2.20.4 Komponen – Komponen  UML 
 

a. Use case diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan 

bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan 
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tertentu, misalnya login ke sistem, membuat sebuah daftar belanja, dan 

sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau 

mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan tertentu.  

Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan 

klien, dan merancang test case untuk semua feature yang ada pada 

sistem. 

Sebuah use case dapat memasukkan fungsionalitas use case lain sebagai 

bagian dari proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use 

case yang dimasukkan akan dipanggil setiap kali use case tersebut  

dieksekusi secara normal. Sebuah use case dapat dimasukkan oleh lebih 

dari satu use case lain, sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari 

dengan cara menarik keluar fungsionalitas yang sama. 

Sebuah use case juga dapat mengeluarkan use case lain dengan 

behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case

menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang 

lain. 

b. Class diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan 

desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 
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(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi).  

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, 

asosiasi, dan lain-lain. Class memiliki tiga area pokok : 1. Nama (dan 

stereotype) 2. Atribut 3. Metoda Atribut dan metoda dapat memiliki salah 

satu sifat berikut :  

1) Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 

2) Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan 

dan anak-anak yang mewarisinya. 

3) Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

c. Statechart diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan 

(dari satu state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat 

dari stimulus yang diterima. Pada umumnya statechart diagram

menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu 

statechart diagram).

Dalam UML, state digambarkan berbentuk segiempat dengan sudut 

membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar 

state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat 

terjadinya transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam kurung siku. 

Action yang dilakukan sebagai akibat dari event tertentu dituliskan 
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dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk 

lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah.

d. Activity diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram

juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi.  

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian 

besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh 

selesainya state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu 

activity diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem 

(dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan 

proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.  

Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. 

Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case

menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan 

aktivitas

e. Sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa 

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri 

atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 
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terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan 

skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons

dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa 

yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang 

terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

f. Collaborative diagram 

Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti 

sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing 

objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message

memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi 

memiliki nomor 1. Messages dari level yang sama memiliki prefiks yang 

sama. 

g. Component diagram 

Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar 

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency).

Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source 

code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang 

muncul pada compile time, link time, maupun run time. Umumnya 

komponen terbentuk dari beberapa class atau package, tapi dapat juga 

dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa 
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interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen 

untuk komponen lain. 

h. Deployment diagram 

Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-

deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak (pada 

mesin, server atau piranti keras), bagaimana kemampuan jaringan pada 

lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. 

Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang 

digunakan untuk men-deploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. 

Hubungan antar node (misalnya TCP/IP) dan requirement dapat juga 

didefinisikan dalam diagram ini. 

2.20.5 Pengujian Perangkat Lunak 
 

Pengujian perangkat lunak merupakan satu elemen dari suatu topik yang luas 

yang sering disebut dengan verification and validation testing (V&V). Verifikasi 

mengacu pada serangkaian kegiatan yang memastikan perangkat lunak dapat 

melakukan suatu fungsi tertentu yang telah ditentukan. Validasi mengacu pada 

serangkaian kegiatan berbeda yang memastikan perangkat lunak telah sesuai 

dengan kebutuhan pengguna (Pressman, 2010:450-451). Teknik pengujian 

perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah validation testing.

Validation testing dilakukan dengan black-box testing.
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Black-box testing merupakan pengujian yang memiliki fokus pada kebutuhan 

fungsional dari suatu perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan pada antarmuka 

perangkat lunak. Pengujian ini berupaya untuk menemukan kesalahan pada 

kategori : 1) fungsi yang salah atau hilang, 2) error antarmuka, 3) kesalahan pada 

struktur data atau akses database external, 4)  error pada kinerja atau perilaku, 5) 

kesalahan inisialisasi dan terminasi (Pressman, 2010:495). 

2.20.6 Kualitas Perangkat Lunak 
 

Menurut Roger S.Pressman (2002:108), “Kualitas sistem, aplikasi atau 

produk merupakan persyaratan yang menjelaskan masalah, desain model solusi, 

kode yang membuat program dapat dieksekusi dan pengujian yang menguji 

perangkat lunak untuk menemukan kesalahan”. Perekayasa perangkat lunak yang 

baik menggunakan pengukuran untuk menilai kualitas model analisis dan desain,

kode sumber, dan test case yang dibuat ketika perangkat lunak direkayasa. Untuk 

mencapai penilaian kualitas real-time, perekayasa harus menggunakan 

pengukuran teknis untuk mengevaluasi kualitas dalam cara-cara yang obyektif. 

2.21 Kerangka Berpikir 
 

PT. Sinar Sosro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minuman 

ringan (soft drink). PT. Sinar Sosro sendiri menerapkan sistem ABJ yang 

diperuntukan kepada setiap pelanggan yang berpotensi dalam peningkatan 

penjualan produk – produk dari perusahaan. Didalam mengelola ABJ PT. Sinar 

Sosro sering mengalami kendala dan kesulitan. Salah satu contohnya yaitu 

lambatnya pembaharuan data dari pekerja lapangan karena masih bersifat 
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konvensional sampai belum dapat mengetahui objek lokasi secara akurat dimana 

ABJ itu berada. Karena data masih diolah melalui excel dan terkadang data yang 

tercantum hanya nama jalannya saja. 

Dengan perkembangan teknologi smartphone yang semakin pesat dan 

mayoritas pekerja lapangan PT.Sinar Sosro sudah banyak yang menggunakannya, 

maka dimungkinkan dibuatkan aplikasi mobile  untuk memudahkan pelaporan 

data ABJ secara cepat, akurat, dan efisien yang dapat dengan mudah dibawa 

kemana saja dengan mobilitas yang tinggi. PT. Sinar Sosro juga telah menerapkan 

teknologi QR Code yang ditempelkan pada aset ABJ sebagai identitas pada 

database dan sebagai kode panggil oleh outlet mitra. Namun kenyataannya, 

penerapan teknologi QR Code masih mengalami kendala dan belum efisien 

dikarenakan pengelolaan database dan pelaporan oleh teknisi masih bersifat 

konvensional. Peran aplikasi mobile pada smartphone berbasis android 

diharapkan mampu membantu mengoptimalkan kinerja teknisi di lapangan dalam 

mendapatkan data ABJ dengan cara mengimplementasikan library QRCode 

Scanner dengan bantuan API yang langsung terhubung ke database server pada 

back-end. Teknisi hanya tinggal melakukan scanning menggunakan kamera 

smartphone dan diarahkan langsung ke stiker QR Code yang tertempel pada ABJ. 

Pekerjaan teknisi akan lebih mudah karena tidak perlu lagi mencatat secara 

konvensional. 

Pada pembuatan aplikasi ASREM terdapat 2 hal yang akan ditampilkan yaitu 

aplikasi mobile berbasis android sebagai front-end, dan website admin panel

sebagai back-end. Aplikasi ini dibuat menggunakan  Android Studio sebagai tool
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Integrated Development Environment (IDE) dengan bahasa pemrograman Java 

dan bersifat OOP. Untuk interaksi parsing data melalui aplikasi mobile dengan 

back-end tadi menggunakan API dari JSON. 

Dengan adanya aplikasi ASREM yang memanfaatkan layanan LBS, 

diharapkan dapat membantu proses pengelolaan aset PT.Sinar Sosro agar lebih 

optimal, sehingga para pekerja lapangan dapat lebih terbantu dalam hal 

melaporkan aset ABJ ke setiap cabang – cabang atau outlet yang bermitra dengan 

PT. Sinar Sosro.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan aplikasi 

ASREM, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Aplikasi ASREM telah berhasil dibuat menggunakan tools Android Studio 

dengan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini menerapkan teknologi 

Qrcode Scanner yang diimplementasikan dari library Zbar untuk 

mempermudah dalam mendapatkan data ABJ dari backend server. Pada 

backend server pembuatan website dilakukan menggunakan PHP, serta 

MySql sebagai pengolahan database. Sedangkan pertukaran informasi data 

antara backend server dan aplikasi mobile dilakukan menggunakan API. 

Aplikasi ini berhasil mengimplementasikan metode LBS sebagai tracking

lokasi aset dengan memanfaatkan fitur GPS pada smartphone berbasis 

android guna mempermudah dalam pengelolaan aset ABJ pada PT. Sinar 

Sosro. Fitur dari aplikasi ASREM antara lain: Report, Data Asset, Routes,

Report History, dan About. 

2) Aplikasi ASREM telah diuji dengan black-box testing, white-box testing,

dan uji pengguna. Hasil dari pengujian black-box menunjukkan aplikasi ini 

berjalan baik secara functionality, sedangkan pada pengujian white-box
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pada beberapa implementasi source code pada program, dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi berjalan dengan baik serta bebas dari kesalahan logika. 

Pada hasil uji pengguna yang dilakukan pada staff admin dan teknisi PT. 

Sinar Sosro KPW Jawa Tengah Semarang, secara usability, efficiency,

authentication, dan accountability aplikasi ini termasuk dalam kategori 

sangat baik dan layak untuk digunakan dalam membantu kinerja staff 

admin dan teknisi di lapangan. 

5.2 Saran 
 

Pengembangan aplikasi yang dilakukan tentu masih terdapat banyak kesalahan, 

saran untuk pengembangan selanjutnya dari aplikasi ini antara lain: 

1) Perlu adanya penambahan bahasa Indonesia atau dibuat 2 bahasa untuk 

mempermudah teknisi yang kurang memahami istilah menu dan konten 

bahasa Inggris dalam menggunakan aplikasi ASREM.

2) Perlu adanya penyesuaian tampilan ukuran tablet atau 7 inch ke atas 

pada aplikasi, dikarenakan smartphone yang digunakan oleh teknisi di 

lapangan berbeda – beda.

3) Kedepannya perlu ditambahkan hak akses untuk pengelola outlet, karena 

aset ABJ hampir setiap harinya selalu mengalami perubahan. Hal ini 

belum terjangkau oleh teknisi untuk melayani seluruh outlet setiap 

harinya, mengingat jumlah teknisi di PT. Sinar Sosro KPW Semarang 

masih sedikit.
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4) Perlu adanya pengembangan aplikasi yang  dapat memvalidasi 

pelaksanaan pengecekan fisik dan service ABJ oleh pemilik outlet.

Setiap pemilik outlet nantinya dapat diberi akun dan mendapatkan hak 

akses untuk melakukan login melalui aplikasi ASREM. Pemilik outlet

dapat memantau kinerja teknisi di lapangan. Jika kinerja teknisi kurang 

memuaskan tidak sesuai dengan permintaan, maka pemilik outlet

tersebut dapat memberikan nilai buruk melalui aplikasi ASREM dan 

dapat dilihat oleh Kepala Bidang Divisi Maintenance & Service (MA).
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