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Kehadiran shuttle bus di Universitas Lampung yang bertujuan untuk mempermudah transportasi
civitas Universitas Lampung memiliki potensi yang bisa dikembangkan dengan teknologi yang ada.
Saat ini smartphone merupakan teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
karena memiliki mobilitas yang tinggi dan multifungsi. GPS (Global Positioning System) merupakan
bagian yang wajib pada smartphone. Sistem informasi untuk mengetahui posisi shuttle bus yang
sedang beroperasi, penuh atau tidaknya shuttle bus dan estimasi perjalanan shuttle bus dapat
ditampilkan pada smartphone yang bertujuan untuk mempermudah pengguna shuttle bus dan
mengangkat aspek dari Intelligent Transportation System (ITS) yang merupakan bagian dari Smart
Technology pada Smart Campus. Penelitian ini dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai
shuttle bus yang disajikan pada aplikasi smartphone dalam bentuk user interface yang mudah
digunakan dan dipahami.
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I.

PENDAHULUAN

Shuttle bus merupakan alat transportasi point to point yang
bertugas menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat
tempat atau titik titik yang telah ditentukan. Universitas Lampung
(Unila) telah mulai menggunakan shuttle bus sebagai alat
transportasi yang diperuntukkan untuk civitas Universitas
Lampung dan pengunjung yang hendak berkunjung ke
Universitas Lampung [1]. Shuttle bus di Universitas Lampung,
lebih dari satu potensi yang dapat dikembangkan, seperti
penyampaian posisi shuttle bus yang sedang beroperasi di
Universitas Lampung, penyampaian informasi mengenai penuh
atau tidaknya shuttle bus, dan estimasi waktu perjalanan shuttle
bus di Universita Lampung. Sehingga penggunaan shuttle bus di
Universitas Lampung akan lebih maksimal, dan hal ini juga
menjadi aspek Smart Campus.
Smart campus adalah konsep sebuah kampus yang
menerapkan dan memadukan sistem pembelajaran serta
lingkungan pembelajaran dengan penggunaan teknologi
informasi. Tujuan dari smart campus adalah mempermudah
kegiatan proses belajar-mengajar dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Smart campus dapat dilihat dari beberapa
karakteristik, yaitu smart environment, smart people, smart
economic, smart governance, dan smart technology [2]. Pada
smart technology ini terdapat salah satu hal yang terkait yaitu
intelligent transportation system. Intelligent transportation system
adalah pengaplikasian teknologi penginderaan, analisis, kontrol,
dan komunikasi untuk transportasi darat yang berfungsi untuk
meningkatkan keselamatan, mobilitas, dan efisiensi.
Untuk mendapatkan informasi secara cepat dengan
mobilitas yang tinggi, smartphone adalah solusinya. Pada tahun
2018, Lembaga Riset Digital Marketing Emarketer
memperkirakan jumlah pengguna smartphone aktif di Indonesia
lebih dari 100 juta orang. Smartphone juga memiliki teknologi
yang dapat digunakan untuk mendapatkan lokasi pengguna yaitu
Global Positioning System (GPS) [3].
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Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi
yang berbasiskan satelit yang saling berhubungan yang berada
pada orbitnya. Hingga saat ini GPS merupakan sistem satelit
navigasi yang paling populer dan paling banyak di aplikasikan di
dunia, baik di darat, laut, udara, maupun di angkasa [4].
Universitas Lampung belum memiliki banyak halte untuk
pemberhentian shuttle bus, sehingga waktu perjalanan shuttle bus
Universitas Lampung tidak beraturan. Salah satu aspek smart
campus yang dapat diangkat dengan kehadiran shuttle bus di
Universitas Lampung adalah smart technology. Dengan
memanfaatkan teknologi yang ada, permasalahan seperti posisi
shuttle bus yang sedang beroperasi, penuh atau tidaknya shuttle
bus, estimasi waktu perjalanan shuttle bus Universitas Lampung
yang belum diketahui dapat dituntaskan dengan teknologi.

II.

METODE PENELITIAN

Alat dan bahan yang diperlukan dalam pengembangan
aplikasi position tracking shuttle bus Universitas Lampung dapat
dilihat pada Tabel I.
TABEL I
TABEL ALAT DAN BAHAN PENGEMBANGAN APLIKASI
No
Alat dan Bahan
Fungsi
1 Android Studio
Integrated Development Environment (IDE)
untuk pengembangan aplikasi berbasis
android
2 Smartphone Android
Hardware yang berfungsi sebagai tempat
berjalannya aplikasi Android
3 Online Hosting
Hosting tempat meletakkan web service
4 SQL Database
Database tempat penyimpanan data pada
hosting
5 noSQL Database
Database yang menyajikan data secara real
time update
6 Google Maps
Google Maps yang berfungsi sebagai peta
yang menampilkan lokasi shuttle bus
7 Google Maps API
Google Maps API sebagai perantara fungsi
pemetaan pada Google Maps
8 Data Shuttle Bus Universitas Data mengenai shuttle bus Universitas
Lampung
Lampung
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Pada penelitian ini sebagian besar adalah pengembangan
diakses secara online dari mana saja. API yang digunakan terbagi
perangkat lunak, sehingga tahapan pada penelitian menggunakan
menjadi 2, yaitu API dari Google yang befungsi sebagai perantara
metode prototyping. Tahapan pengembangan aplikasi position
pertukaran data ke firebase dan mengakses beberapa fungsi dari
tracking shuttle bus Universitas Lampung dapat dilihat pada
Google Maps, kemudian API yang diletakkan pada hosting yang
Gambar 1.
mempunyai domain bus.unila.ac.id berfungsi sebagai pengatur
manipulasi data pada MySQL. Terdapat 2 database yang
digunakan pada penelitian ini yaitu MySQL dan Firebase.
Build / revise
Listen to
Penggunaan 2 database yang berbeda pada penelitian ini
Mock-up
customer
bertujuan untuk memberikan masing-masing fungsi yang sesuai
dengan fungsi database. Database MySQL pada penelitian ini
berfungsi untuk menyimpan data akun pengemudi dan log
pengguna aplikasi. Sedangkan, Firebase berfungsi untuk
menyimpan data sementara berupa titik koordinat yang akan
Customer
ditampilkan secara realtime pada aplikasi penumpang. Aplikasi
Test drives
penumpang diletakkan pada smartphone yang berfungsi sebagai
Mock-up
penerima data yang dikirim untuk ditampilkan pada layar
smartphone melalui Google Maps.
Berdasarkan kebutuhan pengguna dan topologi sistem,
Gambar 1 Tahapan metode prototyping
dapat ditentukan karakteristik pengguna yang berisi kebutuhan
yang akan dipenuhi oleh fitur aplikasi ini. Karakteristik pengguna
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN
dapat dilihat pada Tabel II.
A.

Perancangan

Sebelum melakukan pengembangan aplikasi dilakukan
perancangan yang berdasarkan kebutuhan pengguna. Aplikasi
position tracking untuk shuttle bus Universitas Lampung ini
merupakan hasil dari pengembangan penelitian terdahulu [5], [6]
[7], dan [8] sehingga sistem yang dikembangkan sudah dirancang
dengan baik. Perancangan dasar dari penelitian ini mengacu pada
aspek smart campus yaitu smart technology [2]. Aspek Smart
technology mencakup intelligent transportation system di
dalamnya. Intelligent transportation system memiliki beberapa
pengaplikasian di dalamnya, seperti traveller information, traffic
management, vehicle, commercial vehicle, public transportation,
emergency, electronics payment, dan safety [9]. Pada penelitian
ini beberapa poin dari pengaplikasian intelligent transportation
system dapat diangkat seperti traveller information, commercial
vehicle dan public transportation topologi system dapat dilihat
pada Gambar 2.

TABEL II
TABEL KARAKTERISTIK PENGGUNA
No Pengguna
Kebutuhan
1 Pengemudi 1. Login
2. Melihat profile
3. Update pengumuman
4. Online shuttle bus
5. Mengubah kondisi shuttle bus
2 Penumpang 1. Melihat posisi shuttle bus
2. Melihat kondisi shuttle bus
3. Melihat estimasi waktu perjalanan
shuttle bus
4. Melihat rute shuttle bus
5. Melihat jadwal shuttle bus
6. Melihat pengumuman shuttle bus

Ruang Lingkup
SB Unila Driver
(Aplikasi untuk
pengemudi)

Shuttle bus Unila
(aplikasi untuk
penumpang)

Kebutuhan pengguna yang dijadikan sebagai penentu fitur
dari aplikasi digambarkan dalam bentuk usecase yang dapat
dilihat pada Gambar 3.

Penumpang

Pengemudi

Gambar 2 Topologi sistem
Gambar 3 Usecase aplikasi

Topologi sistem yang dirancang untuk penelitian ini
memiliki beberapa komponen yang digunakan untuk
membangun sistem ini diantaranya GPS module yang berfungsi
sebagai penentu lokasi pengemudi yang terhubung dengan
android smart device, kemudian aplikasi pengemudi diletakkan
pada android smart device yang dibawa oleh pengemudi
sehingga aplikasi dapat mengirimkan data berupa titik koordinat
secara realtime ke database. Internet digunakan sebagai perantara
yang menghubungkan aplikasi dengan API sehingga data dapat
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B.

Aplikasi Pengemudi

Aplikasi pengemudi berfungsi sebagai pengirim data
berupa titik koordinat shuttle bus yang sedang beroperasi, penentu
kondisi shuttle bus penuh atau tidak, dan memperbaharui
pengumuman. Tampilan dari aplikasi dapat dilihat pada Gambar
4 berikut.
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(a)

(b)

(c)

Gambar 4 (a) Beranda activity aplikasi pengemudi, (b) online activity aplikasi pengemudi, dan (c) pengumuman activity aplikasi pengemudi

C.

Aplikasi Penumpang

Aplikasi penumpang berfungsi sebagai penyaji informasi
mengenai lokasi shuttle bus yang sedang beroperasi, kondisi
shuttle bus, estimasi waktu perjalanan shuttle bus, melihat rute,
jadwal operasional, dan pengumuman terkait shuttle bus.
Tampilan dari aplikasi dapat dilihat pada Gambar 5 - 8 berikut.

Gambar 6 Rute activity aplikasi penumpang

Gambar 7 Jadwal activity aplikasi penumpang
Gambar 5 Beranda activity aplikasi penumpang

ISSN: 1979-889X (cetak), ISSN: 2549-9041 (online)
http://www.journal.unsika.ac.id

210

APLIKASI POSITION TRACKING VEHICLE BERBASIS INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM UNTUK
SHUTTLE BUS UNIVERSITAS LAMPUNG

(b)

(a)

(c)

Gambar 8 (a) Lacak activity aplikasi penumpang, (b) kondisi penuh, dan (c) kondisi penuh

Untuk memberikan informasi mengenai posisi shuttle bus
yang sedang beroperasi digunakan firebase sebagai perantara
penyimpanan data sementara dan ditampilkan secara realtime
pada aplikasi pengguna. Kemudian untuk menghitung estimasi
waktu perjalanan shuttle bus digunakan rumus untuk menghitung
untuk menghitung waktu tempuh yang dapat diperjelas dengan
persamaan berikut.
𝑠
𝑡=
𝑣
dimana :
t = estimasi waktu perjalanan shuttle bus, menit
s = jarak antara dua titik koordinat, m
v = kecepatan kendaraan, mph
Pada perhitungan estimasi waktu perjalanan shuttle bus, data yang
dibutuhkan adalah jarak antara dua titik koordinat dan kecepatan
kendaraan.
D.

User Acceptance Test (UAT)

UAT adalah pengujian aplikasi yang dilakukan dengan cara
memberikan kuesioner kepada pengguna sebagai responden
untuk mendapatkan feedback dari pengguna yang menentukan
penilaian mengenai aplikasi ini dari sisi pengguna.
Pengujian UAT yang diberikan memiliki 4 skala ukuran
yaitu sangat baik (3), baik (2), cukup (1), dan kurang baik (0).
Kemudian perancangan pertanyaan yang diberikan kepada
responden memiliki 3 kriteria pertanyaan yaitu kemudahan
pengguna, ketepatan informasi dan apresiasi pengguna. UAT
pada penelitian ini diberikan kepada 30 responden dan
mendapatkan hasil yang ditampilkan pada Tabel III.
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TABEL III
HASIL UAT
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Kriteria
Tampilan
Tampilan
Tampilan
Akurasi
Akurasi
Akurasi
Apresiasi
Apresiasi

Nomor
Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah Nilai

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nilai Poin
2
3
1
12
0
14
0
11
1
13
5
12
3
14
3
13
0
15
13
0

4
17
16
19
16
13
13
14
15
123

Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat dilihat bahwa
total respon yang didapat adalah 240 respon. Nilai tertinggi yang
diperoleh pertama adalah 3 dengan jumlah poin adalah 123 yang
berarti sangat baik, kemudian adalah 2 dengan jumlah poin 104
dan 1 berjumlah 13 point. Untuk kategori penilaian sangat baik
(3) sebanyak 51,25 %, kategori penilaian baik (2) sebanyak 43,33
%, kategori penilaian cukup (1) sebanyak 5,42 %, dan kategori
penilaian kurang baik (0) sebanyak 0 %.
IV.

KESIMPULAN

Aplikasi position tracking vehicle berbasis intelligent
transportation system untuk shuttle bus Universitas Lampung ini
dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah pengguna
dalam mendapatkan informasi seputar shuttle bus Universitas
Lampung yang mengacu pada intelligent transportation system
sehingga aspek dari smart technology pada smart campus dapat
terpenuhi. Kemudian, aplikasi ini dibangun atas kebutuhan
pengguna dan data yang didapat telah dilakukan pengujian lalu
didapatkan hasil pengujian dari sisi pengguna dengan UAT yaitu
51,25% dengan kategori sangat baik.
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