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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Teknologi dan informasi zaman sekarang sudah berkembang sangat pesat dan 

cepat, bahkan untuk di bidang komunikasi yang sering kita gunakan untuk saling 

terhubung satu dengan sama lain. Karena kecepatan itulah kita harus bisa mengikuti 

perkembangan zaman sekarang atau sering disebut 4.0 (Four Point Zero), dan 

terutama di negara Indonesia banyak di antaranya tidak banyak masyarakat yang 

mengerti tentang perkembangan zaman sekarang. 

Smartphone adalah telepon yang internet enabled yang biasanya 

menyediakan fungsi Personal Digital Assistant (PDA), seperti fungsi kalender, 

buku agenda, buku alamat, kalkulator, dan catatan. Komunikasi sangat penting bagi 

beberapa atau banyak pihak di antara nya untuk berbisnis, berdagang, dan juga 

hiburan. Dari banyak pihak tersebut bisa kita artikan dalam satu hal semua dan 

banyak bisa dilakukan dalam atau satu genggaman dari Berbisnis, Berdagang, 

Komunikasi dan juga mencari hiburan.  

Pemutar media (Inggris: media player) adalah istilah umum untuk mengacu 

kepada perangkat lunak komputer yang dapat memainkan berkas multimedia.[1]  

Aplikasi pemutar video biasanya di buat para development dengan mengunnakan 

aplikasi Android Studio sebagai alat atau Software untuk membangun dan mebuat 

aplikasi lainnya yang berbasis Android. Oleh karena itu Penulis ingin membuat 

Aplikasi Pemutar Video yang simple dan mudah dipahami. 

Penelitian yang dilakukan oleh Risky Septi Asnita Sianturi pada tahun 2019 

mengenai perancangan aplikasi pemutar video berbasis android adalah apilkasi 

yang dibuat untuk para pengguna android untuk memutar video yang ada di 

penyimpanan internal untuk memudahkan pengguna android memutar video. 

Aplikasi ini mengguanakan program java yang ada pada android studio yang di 

rancangan untuk memudahkan pengguna android. Dengan adanya rancangan di atas 

diharapkan bisa memudahkan pengguna android memutar video. 
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1. 2 Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini memiliki rumusan masalah dimana 

perumusan masalah ini sesuai dengan latar belakang di atas. Adapun bentuk dari 

perumusan masalah tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana membuat atau membangun aplikasi pemutar video yang simple 

dan mudah dipahami oleh banyak kalangan? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang bisa mencari file video dalam banyak file 

yang ada pada penyimpanan smartphone? 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 

tersebut antara lain: 

1. Pembuatan aplikasi pemutar video menggunakan android studio  

menggunakan bahasa pemrograman java. 

2. Aplikasi ini di buat untuk bisa melakukan Pause, Play, Rewind, Next, 

Previous, Fitscreen dan search. 

 

1. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penlitian 

Tujuan Penulis untuk aplikasi pemutar video berbasis android menggunakan 

Android Studio ini adalah :  

1. Merancang dan membuat sebuah aplikasi pemutar video berbasis Android 

yang mudah dan dapat di pahami  oleh banyak orang. 

2. Menghasilkan aplikasi pemutar video yang bagus dan berkualitas  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari membangun aplikasi ini adalah membantu pengguna 

untuk memutar video. 

. 
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1. 5 Sistem Penulisan 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas pada Penulisan Tugas Akhir ini, 

maka Penulis membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut : 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab Menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul skripsi, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi, dan sistematika Penulisan. 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dasar dalam membangun dan 

merancangan Aplikasi Pemutar Video. 

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang implementasi sistem  

Aplikasi pemutar video berbasis android. Aplikasi pemutar video berbasis 

android, meliputi perancangan layout dan gambaran aplikasi yang akan di 

buat sampai dengan  aplikasi itu dijalankan tanpa ada nya eror/bug. 

 

BAB 4 : IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimana proses lanjutan dari 

Implementasi aplikasi pemutar video berbasis Android. Menguraikan 

secara detail tiap bagian implementasi sistem dan menyorot apakah 

implementasi sesuai dengan perancangan sistem yang akan dibuat. 

 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini Penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 

dikutip oleh Penulis selama proses pembangunan aplikasi pemutar video 

berbasis Android ini. 

 

 


