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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Dewasa ini pencarian rute dari lokasi asal ke lokasi tujuan semakin 

dimudahkan dengan adanya Global Positioning System (GPS). Dengan 

menggunakan aplikasi Maps di smartphone, masyarakat dapat mengetahui lokasi 

saat ini dan mencari arah atau rute ke lokasi tujuan. Sistem GPS menggunakan 24 

satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh 

alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, 

arah, dan waktu (Parkinson, 1996). 

Sistem GPS dapat bekerja dengan baik apabila pengguna berada di area 

terbuka. Permasalahan terjadi apabila pengguna berada di dalam ruangan tertutup 

atau di dalam gedung, tingkat akurasi GPS akan menurun sebab sinyal satelit yang 

dikirimkan tidak dapat menembus benda-benda tebal seperti tembok, beton, dan 

lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan pencarian rute hanya terbatas pada 

pencarian di luar ruangan atau gedung, sehingga permasalahan seperti pencarian 

rute antar ruangan di dalam gedung tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan 

GPS. 

Salah satu cara alternatif adalah dengan mengganti sinyal GPS dengan sinyal 

wireless/nirkabel yang dikirim langsung dari dalam gedung sehingga tingkat 

akurasi dapat terjaga. Beberapa teknologi wireless yang saat ini beredar seperti Wi-

Fi dan Bluetooth memungkinkan pengiriman sinyal dengan jarak yang cukup jauh 

dan sinyal yang dapat menembus benda-benda tebal seperti tembok. 

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah pencarian rute di dalam gedung 

dengan menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy sebagai pemancar yang 

akan mengirimkan sinyal ke perangkat smartphone pengguna untuk mengetahui 

jarak dari pemancar dan penerima. Jarak tersebut akan diproses dengan 

menggunakan metode Trilaterasi sehingga dapat diketahui posisi dimana pengguna 

berada. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute terpendek dari posisi awal 

yaitu posisi pengguna saat ini ke posisi tujuan. 
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 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana menentukan posisi dengan menggunakan teknologi 

Bluetooth Low Energy dan metode Trilaterasi?  

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Menentukan posisi dengan menggunakan teknologi Bluetooth Low 

Energy dan metode Trilaterasi.  

 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sinyal Bluetooth yang digunakan sebagai beacon/pemancar berasal dari 

smartphone Android dengan spesifikasi minimum Android versi 

5.0/Lollipop. 

b. Setiap lokasi di dalam gedung diasumsikan terdapat minimal tiga 

pemancar BLE yang dapat terhubung ke aplikasi penerima. 

c. Tiap lantai di dalam gedung diasumsikan sebagai sebuah bidang 

berbentuk datar. 

d. Rute yang dihasilkan terbatas berupa rute dengan jarak terpendek dari 

lokasi asal ke tujuan.  

 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk 

membangun sistem pencarian rute menggunakan teknologi Bluetooth Low Energy 

yang bisa diaplikasikan pada area di dalam gedung. Program aplikasi yang dibuat 

juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan. 


