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Abstrak

Masaremajamerupakan masaperalihan darimasakanak–kanakkemasa
dewasa.Seorangremajatidakbisadikatakansebagaianak–anaklagi,namunjuga
masihbelum cukupmatanguntukdikatakandewasa.Reemajaseringmenimbulkan
kekesalanpadalingkungannnyayangdisebutsebagaikenakalanremaja.Salahsatu
penyebabkenakalanremajaadalahpengaruhdariteman–temansebayanyadan
kuranngnyaperhatiandariorangtua.Keluargamerupakantempattpembelajaran
pertamayangmemberikanfondasiutamauntukperkembangananak–anak.Di
masaini,penggunasmartphonesemakinbanyak.Didalam sistem operasiandroid
terdapatberbagaifitur.

SalahsatufiturandroidadalahGlobalPositioningSystem (GPS)termasuk
teknologi LBS ( Location Based Service). Location Based Service (LBS)
memanfaatkan GPS untukpengaplikasiannya.Umumnya LBS digunakan untuk
pencarilokasipengguna.HalinibisadikembangkandenganShortMessageService
(SMS)sebagaimediaperantara.Dalam penelitian ini,penelitimerancang dan
membangun aplikasiyang dapatmemantau lokasianak menggunakan Short
Message Service (SMS) sehingga memudahkan dan membantu orang tua
menemukanlokasianaknya.

KataKunci:GPS,LBS,SMS

1.PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan
masaperalihan darimasakanak–
kanak ke masa dewasa.Seorang
remajatidakbisadikatakansebagai
anak–anaklagi,namunjugamasih
belum cukup matang untuk
dikatakandewasa.Masaremajajuga
merupakan masa pencarian pola

hidup yang sesuaidengan dirinya.
Dimana seorang remaja akan
mencoba–cobasegalasesuatuyang
dapat menimbukan kesalahan.
Kesalahan – kesalahan itu yang
membuat kekawatiran serta
perasaan tidak enak bagi orang
tuanya maupun lingkungannya.
Kesalahaninilahyangmenimbulkan
kekesalan pada lingkungannnya



yang disebutsebagaikenakalan
remaja.

Salahsatupenyebabkenakalan
remajaadalahpengaruhdariteman
–temansebayanyadankuranngnya
perhatian dariorang tua.Keluarga
merupakan tempatt pembelajaran
pertama yang memberikan fondasi
utamauntukperkembangananak–
anak. Oleh sebab itu keluarga
merupakan penentu awal baik
buruknya perkembangan
kepribadian anak. Dengan itu
diharapkn orag tua memantau
perkembanagan anak di keluarga
maupundilingkungnnya.

Di masa ini, pengguna
smartphone semakin banyak.
Pengguna smartphone mencakup
segala kalangan dari kalangan
dewasahinggakalangananak–anak.
Salahsatusmartphoneyangbanyak
digunakan merupakansmartphone
dengan sistem operasi android.
Sistem operasi android
dikembangkan oleh perusahaan
google.Didalam sistem operasi
android terdapat berbagai fitur.
Salah satu fitur android adalah
GlobalPositioning System (GPS)
termasukteknologiLBS (Location
BasedService).

LocationBasedService (LBS)
merupakan sebuah service yang
mempunyai keguanaan untuk
penentu lokasi pengguna seperti
Kantor,Wisata,SPBUdanlain–lain.
ServiceLocationBasedService(LBS)
memanfaatkan GPS untuk
pengaplikasiannya.Umumnya LBS
digunakan untuk pencari lokasi
pengguna. Hal ini bisa
dikembangkandenganShortMedia
Service (SMS) sebagai media
perantara.

Berdasarkanuraiandiatasyang
menjadi latar belakang dalam
melakukanpenelitianyangdisajikan
dalam skripsi“AplikasiPemantau
Anak Berbasis Android
Menggunakan Location Based
Service(LBS)danShortMessaging
Service (SMS) “dengan harapan
membantu orang tua untuk
memantaulokasianak–anaknya.

1.2.RUMUSANMASALAH
Rumusan masalah pada

penelitian iniadalah “Bagaimana
membangun Aplikasi Pemantau
Anak Berbasis Android
menggunakan Location Based
Service(LBS)danShortMessanging
Service(SMS)?”sebagaipembatu
orangtuauntukmengawasianak–
anaknya.

1.3.TUJUANPENELITIAN
Penelitianinimmempunyai
tujuanuntukmerancangdan
membangunaplikasiyangdapat
memantaulokasianakagar
orangtuadapatmengawasi
secararealtimeberbasisandroid.

2.LANDASANTEORI
2.1 LocationBasedService(LBS)

Location Based Service adalah
layanan berbasis lokasi yang
menggunakan teknologi GPS
(GlobalPositioningService)dan
CellBasedLocationdariGoogle.
LBS dapat berfungsi sebagai
layanan untuk mengidentifikasi
lokasidariseseorang.LBS juga
dpatmemberikaninformasidari
perangakat bergerak dan
menampilkan secara geografis
keberadaan perangkatbergerak
tersebut.



2.2.SistemInformasiGeografis
Sistem Informasi Geografis

(SIG) atau juga dikenal sebagai
Geographic Information System
(GIS) pertama pada tahun 1960
yangbertujuanuntukmenyelesaikan
permasalahan geografis. Empat
puluh tahun kemudian GIS
berkembang tidakhanyabertujuan
untukmenyelesaikanpermasalahan
geografi saja, tetapi sudah
merambah ke berbagai bidang,
sepertianalisis penyakitepidemik
(demam berdarah) dan analisis
kejahatan (kerusuhan), termasuk
analisis kepariwisataan.
KemampuandasardariSIG adalah
mengintegrasikan berbagaioperasi
basis dataseperti query,
menganalisisnya serta
menampilkannya dalam bentuk
pemetaan berdasarkan letak
geografisnya. Inilah yang
membedakan SIG dengan sistem
informasilain(Prahasta,2014).

2.3.GlobalPositioningSystem(GPS)
Global Positioning System

adalah sistem untuk menetukan
posis dan navigasisecara global
dengan menggunakan satelit.
Sistem yang pertama kali
dikembangkan oleh Departemen
Pertahanan amerika inidigunakan
untuk kepentingan militermaupun
sipil(surveipemetaandaninformasi
geografi).Sistem GPS,yang nama
aslinya adlah NAVSTAR GPS
(Navigation Satelite Timing and
RangingGlobalPositioningSystem),
mempunyai tiga segmen yaitu :
satelit, pengontrol, dan
penerima/pengguna. Satelit GPS
yangmengorbitbumi,denganorbit

dan kedudukan yang tetap
(koordinat pasti), seluruhnya
berjumlah24buahdimana21buah
aktifbekerja dan 3 buah sisanya
adalahcadangan.

2.4.ShortMessageService(SMS)
Short Message Sevice (SMS)

adalah salah satu fasilitas dari
teknologiGSM yangmemungkinkan
mengirim dan menerima pesan
pesan singkat berupatext dari
MobileStation(MS).LayananSMS
juga memungkinkan pengiriman
pesan dalam bentukalphanumeric,
layanan SMS ini banyak
diaplikasikan pada sistem
komunikasitanpa kabel(wireless).
Teknologiwireless dipeloporidari
kawasan Eropa yang diawalipada
kebutuhan bersama terhadap satu
sistem jaringan baru yang dapat
menjadi standard jaringan yang
berlaku dan dapat diterapkan di
seluruhkawasanEropa.,

2.5.Android
MenurutZamrony P.Juhara (2016),

androidadalahsystem operasiberbasis
linuxyangdimodifikasiuntukperangkat
bergerak(mobiledevices)yangterdiri
dari system operasi,middleware,dan
aplikasi-aplikasi utama. Menurut
Nazruddin safaat (2013), Android
merupakan OS (Operating System)
Mobile yang tumbuh ditengah OS
lainnyayang berkembang dewasaini.
OSlainnyasepertiWindowsMobile,i-
PhoneOS,Symbian,danmasihbanyak
lagi.Akan tetapi,OS yang ada ini
berjalan dengan memprioritaskan
aplikasi inti yang dibangun sendiri
tanpamelihatpotensiyangcukupbesar
dariaplikasipihakketiga.Olehkarena
itu,adanyaketerbatasan dariaplikasi



pihakketigauntukmendapatkan data
asliponsel,berkomunikasiantarproses
serta keterbatasan distribusiaplikasi
pihak ketiga untuk platform mereka.
Berdasarkan pendapat diatas, maka
dapatditarikkesimpulanbahwaandroid
adalah sistem operasiberbasis linux
yangsedangberkembangditengahOS
lainnya.

2.6.AndroidStudio
AndroidStudioadalahLingkungan

Pengembangan Terpadu - Integrated
DevelopmentEnvironment(IDE)untuk
pengembangan aplikasi Android,
berdasarkan IntelliJ IDEA . Selain
merupakaneditorkodeIntelliJdanalat
pengembang yang berdaya guna,
AndroidStudiomenawarkanfiturlebih
banyak untuk meningkatkan
produktivitas Anda saat membuat
aplikasiAndroid,misalnya:
1.Sistem versiberbasis Gradle yang

fleksibel
2.Emulatoryangcepatdankayafitur
3.Lingkungan yang menyatu untuk

pengembangan bagi semua
perangkatAndroid

4.Instant Run untuk mendorong
perubahankeaplikasiyangberjalan
tanpamembuatAPKbaru

5.TemplatekodedanintegrasiGitHub
untuk membuatfituraplikasiyang
samadanmengimporkodecontoh

6.Alatpengujian dan kerangka kerja
yangekstensif

7.AlatLintuntukmeningkatkankinerja,
kegunaan,kompatibilitasversi,dan
masalah-masalahlain

8.DukunganC++danNDK
9.Dukungan bawaan untuk Google

Cloud Platform, mempermudah
pengintegrasian Google Cloud
MessagingdanAppEngine

3.ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM

Dalam melakukan
pembangunanaplikasiPenentuanlokasi

Anak terdapatbeberapa masalah dan
faktor-faktor penting yang perlu
diperhatikan.faktor-faktor yang akan
dianalisis tersebut, yaitu mengenai
permasalahanpenentuanlokasianak,,
dan permasalahan keterbatasan
resource dariperangkat mobile.hasil
analisis ini akan dijadikan sebagai
acuandalam pemilihanteknologiyang
akan digunakan dalam perancangan
solusi.

3.1PerancanganSistem
Perancangan sistem adalah

tahap setelah analisis dari siklus
pengembangan sistem. Perancangan
sistem disiniberupa penggambaran,
perencanaan dan pembuatan sketsa
ataupengaturandaribeberapaelemen
yangterpisahkedalam satukesatuan
yang utuh dan dapat berfungsi.
Perancangan sistem menentukan
bagaimana suatu sistem akan
menyelesaikan apa yang harus
diselesaikan. Tahap ini termasuk
mengkonfigurasi dari komponen-
komponen perangkat lunak dan
perangkat keras dari suatu sistem
sehingga setelah dilakukan instalasi
akan benar - benar sesuai dengan
rancanganawalsistem.

3.1.1 Perancangan UML (Unifed
ModelingLanguage)

a.UseCaseDiagram

Usecasediagram dibawahini
menjelaskanfungsionalitasdariaplikasi
PemantauAnakberbasisAndroid.Pada
aplikasiini,penggunadapatmelakukan
12 interaksiantara lain menampilkan
daftar,login,profilanak,profildiri,grup,
joingrup,creategrup,history,aktifitas
anak, menampilkan peta lokasi,
menampilkanrute,sms.



Gambar3.2UseCaseDiagram

b.ActivityDiagram

Diagram activity merupakan
bagian dari penggambaran sistem
secarafungsionalmenjelaskanproses-
proses logika atau fungsi yang
terimplementasi oleh kode program.
Activity Diagram memodelkan event-
eventyangterjadididalam suatuUse
Casedandigunakanuntukpemodelan
aspek dinamis dari sistem. Pada
aplikasiPemantau Anak terdapat16
activitydiagram,yaituActivityDiagram
Daftar, Login, Posisi sekarang,
Menyimpan lokasi, mengirim lokasi,
memperbaruilokasi,mengirim sms,
menampilkanpetalokasi,menampilkan
rute, menampilkan navigasi, lokasi
tersimpan,mengirim lokasitersimpan,
mengaktifkan/menonaktifkan aplikasi,
memperolehsmsdanmengimportdata
lokasitersimpan.

1.Activity Diagram Memperbarui
Lokasi

Gambar dibawah memperlihatkan
aktivitas menampilkan peta dimulai
denganpenggunamemilihmenupeta,
memilih useryang akan dilacak dan
aplikasiakanmenampilkanlokasi.

Gambar3.3ActivityMenampilkan
peta

2.ActivityDiagramMenampilkanRute

Gambar dibawah memperlihatkan
aktivitas menampilkan Rute dimulai
denganpenggunamemilihmenupeta,
memilihuseryangakandilacak,aplikasi
akanmempilkanpetakemudaiatekan
peta selama 5 detik maka rute akan
ditampilkandriuser1keuser2.

Gambar3.4ActivityMenampilkan
Rute

c.DiagramSequence

Diagram sekuensial atau
suequencediagram digunakan untuk
menunjukkanaliranfungsionaldalam
usecase.Padaaplikasipencariananak



terdapat8sequencediagram

1.Sequence Diagram Menampilkan
Peta

Gambar3.5DiagramSequence
menampilkanpeta

2.Sequence Diagram Menampilkan
Rute

Gambar3.6DiagramSequence
MenampilkanRute

Gambardiatasmemperlihatkan
aktivitas “Menampilkan Rute” maka
pengguna terlebih dahulu
menjalankanaplikasikemudianlogin,
jikaberhasilmakaakantampilmenu

utama.Kemudianmemlihmenupeta,
kemudianakantampiluseryangaktif,
pilih useryang akan ditampilkan di
petadanaplikasiakanmenaampilkan
peta.

d.PerancanganAntarMuka

Subbab iniberisiperancangan
antarmukaaplikasi.Antarmukaaplikasi
dirancangdengan tampilan sederhana
agar memudahkan pengguna dalam
menggunakanlayananyangdisediakan
namun tetap disesuaikan dengan
fungsionalitas yang dibutuhkan serta
memperhatikankarakteristikperangkat
mobile yang memilikitampilan layar
dan navigasi terbatas.memvalidasi
konsep,merancangsebuahkonsep,dan
pengembanganselanjutnya.

1.AntarmukaMainMenu

Gambar3.7AntarmukaMainMenu

Penjelasan mengenaiHalaman
Antarmuka Menu utama aplikasi
terdapat4menuyituprofildiri,peta,
profilanak,grup.

2.Antarmuka Menu Menampilkan



Peta

Gambar3.8AntarmukaMenu
MenampilkanPeta

4.IMPLEMENTASI

Implementasi adalah proses
memastikan program berjalan dengan
baik atau sesuai dengan harapan
awal pembuat program. Sebelum
dilakukan implementasi,terlebih dulu
program harusdipastikanterbebasdari
segala macam kesalahan.
Implementasi dilaksanakan setelah
perancangan atau perencanaan yang
dibuattelahselesai.

4.1.DesainSistem

Padadesainsistem initerdapatdesain
dariAplikasiPemantauAnakBerbasis
AndroiddenganmenggunakanLBSdan
SMS dan akan dijelaskan bagaimana
cara menggunakan program ini
nantinya.

a.HalamanMenuUtama
Halaman login merupakan halaman

yangmenampilkanMenuUtama.

Gambar4.1HalamanMenuUtama

b.HalamanMenuPeta

Halaman dashboard merupakan
halaman utama dalam Aplikasi
PemantauLokasiAnakBerbasisAndroid
denganmenggunakanLBSdanSMS.

Gambar4.2HalamanMenuPeta

Halaman menu aplikasiiniadalah
menu utama kegiatan pemantauan
lokasi anak.menu ini merupakan
tampilanpeta.KetikaGPS aktifmaka



posisisekarang userdan anak akan
ditampilkan.

5.KESIMPULAN

 Aplikasi Tracker Anak telah
berhasil dibangun, yang dapat
menyimpan dan berbagi lokasi
menggunakan LBS (Location Basic
Servise) dan SMS (Short Message
Service) sebagai bantuan untuk
menyimpan catatan lokasiyang telah
dikunjungi dan membantu lokasi
penggunalainberbasisAndroid.
 Teknologi LBS telah berhasil

diterapkan untuk menentukan letak
penggunadanmenampilkanpetapada
GoogleMaps.
 Darihasilpengujianmakadapat

disimpulkansemuafungsipadaaplikasi
dapatdijalankandenganbaik.

6.SARAN

1.Aplikasi ini nantinya dapat
dikembangkansehingganantinya
memilikifiturgrup akses yang
membatasipengguna lain untuk
mengetahuiinformasilokasiuser.

2.Aplikasi ini nantinya dapat
dikembangkan sehingga
kompatibelpada platform selain
Android,sepertiiOS,Blackberry
OSataupunWindowsPhone.
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