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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

1.1. TINJAUAN PUSTAKA 

Ilham (2014), Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah memudahkan 

pengaksesan atau pencarian tempat wisata dan kuliner untuk wisatawan yang ada 

di Yogyakarta beserta rutenya dengan menggunakan smartphone dan tablet PC 

android.  

Hunarso (2014), Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah memudahkan 

pencarian lokasi rumah sakit terdekat dengan keberadaan user di wilayah 

Yogyakarta dan dapat menampilkan rute tempuh dan jarak antara user dengan 

rumah sakit terdekat. 

Vitaloka Nuristyana (2014), Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah 

memudahkan para pengendara kendaraan bermotor yang mengalami ban bocor 

untuk mecari lokasi tambal ban terdekat dari posisi pengguna menggunakan 

teknologi LBS (Location Based Service) dan menggunakan bantuan GPS ( Global 

Potitioning System). 

Udin Bagus Wibowo (2015), Hasil dari aplikasi yang dibuat adalah 

memudahkan teknisi PLN dalam memantau dan mempercepat penanganan 

gangguan listrik berdasarkan lokasi pelanggan terdekat yang mengalami gangguan 

beserta rute lokasinya khusus daerah Yogyakarta dengan menggunakan mobile 

android. 
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M. Rozaq Eko Pratama Yinata (2015), Hasil dari aplikasi yang dibuat 

adalah memudahkan pencarian lokasi pusat transportasi umum terdekat dengan 

user dan dapat menampilkan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan rute 

dari pusat transportasi umum serta memiliki menu pencarian berdasarkan kategori 

dan tujuan serta waktu keberangkatan. 

Dari kelima tinjauan pustaka tersebut, aplikasi yang dibangun hanya 

berfokus pada pencarian lokasi suatu tempat beserta rute dan informasi detailnya. 

Perbedaan dengan aplikasi yang akan di bangun pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini berfokus pada penyampaian keluhan masyarakat tentang 

kerusakan jalan yang berada di Daerah Kabupaten Sleman yang di 

tujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

2. Pengguna dapat membuat titik/marker lokasi untuk menujukan lokasi 

jalan yang rusak atau berlubang. 

3. Pengguna dapat memberikan pesan komentar keluhan kerusakan jalan. 

4. Pengguna dapat mengambil gambar/photo jalan yang rusak. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

No Penulis Domain Pencarian Manfaat 

1 Ilham 

Lokasi  Kuliner dan 

Wisata 

Ya 

Mempermudah 

pencarian lokasi kuliner 

dan wisata 

2 Hunarso 

Lokasi Rumah 

Sakit 

Ya 

Mempermudah 

pencarian lokasi rumah 

sakit 
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3 

Vitaloka 

Nuristyana 

Lokasi Tambal Ban Ya 

Mempermudah 

pencarian lokasi tambal 

ban 

4 

Udin Bagus 

Wibowo 

Lokasi Gangguan 

Listrik PLN 

Ya 

Mempermudah 

pencarian lokasi 

gangguan listrik PLN 

5 

M. Rozaq Eko 

Pratama Yinata 

Lokasi Pusat 

Transportasi Umum 

Ya 

Mempermudah 

pencarian lokasi pusat 

transportasi umum 

6 

Adhitya Bayu 

Arief Pramuji 

Crowdsourcing 

Pelaporan 

Kerusakan Jalan 

Tidak 

Membantu masyarakat 

dalam penyampaian 

keluhan kerusakan jalan 

 

1.2. DASAR TEORI 

1.2.1. Definisi Crowdsourcing 

Crowdsourcing diartikan secara kata perkata mempunyai terjemahan bebas 

yakni: Crowd: kerumunan orang,   Sourcing (kata kerja dari Source): sumberdaya.  

Apabila digabungkan (masih dalam terjemahan bebas) akan berarti sebagai 

sesuatu sistem atau konsep yang sumber daya berbasis kerumunan.  Definisi 

sederhana crowdsourcing menurut JeffPHowe[1] adalah suatu aktifitas atau 

tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi yang mengambil 

salah satu fungsi pekerjaan/tugas yang seharusnya dilakukan oleh karyawannya 

disebarluaskan secara terbuka dan bebas untuk orang banyak/kerumunan yang 

terkoneksi dengan jaringan komputer, dalam hal ini Internet. Konsep umum 

crowdsourcing  dimaksudkan adanya pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa 
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memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan , agama, amatir atau 

professional, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau 

solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan 

atau institusi, baik dibayar/royalti atau secara cuma-cuma.  

(http://didi.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/489/Crowdsourcing_1.pdf, 

Diakses pada tanggal 11 Maret 2016). 

 

1.2.2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah suatu instansi pemerintah 

daerah yang bergerak dalam urusan perencanaan, melaksanakan, membina dan 

pengendalian, pengelolaan prasarana dasar sarana permukiman, bangunan gedung, 

drainase, jalan dan jembatan yang di bagi menjadi 6 bidang yaitu : 

a) Sekretariat mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan umum, 

kepegawaian, keuangan dan perencanaan, evaluasi dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 

b) Bidang Bina Marga mempunyai tugas dalam merencanakan, 

melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, 

peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.  

c) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam merencanakan, membina 

dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan dan pengelola 

prasarana dan sarana dasar pemukiman, bangunan gedung, dan drainase 

kawasan. 

http://didi.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/489/Crowdsourcing_1.pdf
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d) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan mempunyai tugas dalam 

melaksanakan, membina dan mengendalikan, perencanaan detail tata 

ruang, tata bangunan dan lingkungan serta usaha jasa kontruksi. 

e) Bidang Perumahan mempunyai tugas dalam melaksanakan, membina, 

dan mengendalikan/mengawasi pembangunan perumahan formal dan 

swadaya. 

f) Unit teknisi Dinas mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan. (http://dpup.slemankab.go.id/tupoksi, 

diakses pada tanggal 11 maret 2016) 

 

1.2.3. Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat di definisikan sebagai suatu sistem yang dibuat 

oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk 

menyajikan informasi. Sistem informasi merupakan pembangkit informasi, 

kemudian dengan integrasi yang dimiliki antarsubsistem, maka sistem informasi 

akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, akurat sesuai 

dengan manajemen yang membutuhkannya. (Yakub,2012). 

 

1.2.4. Definisi Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android merupakan 

platform terbuka (open Source) bagi para pengembang (Programmer) untuk 

http://dpup.slemankab.go.id/tupoksi
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membuat aplikasi. Android merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. dari 

Android Inc. Android bukan merupakan bahasa pemograman, tetapi hanya 

menyediakan lingkungan hidup atau run time environtment yang disebut DVM 

(Dalvik Virtual Machine) yang telah di optimasi untuk alat/device dengan sistem 

memory yang kecil. Perangkat mobile android pertama dikenalkan pada 

September 2007 oleh google Inc yang merupakan perangkat mobile yang 

menggunakan versi modifikasi kernel Linux versi 2.6. (Yuniar Supradi, 2014). 

 

1.2.5. Android Software Development Kit (SDK) 

Android SDK berisi debugger, library, emulator, dokumentasi, contoh 

kode program dan tutorial. Android SDK adalah mesin utama untuk 

mengembangkan aplikasi Android. (Dodit Suprianto, Rini Agustina, 2012). 

 

1.2.6. Location Based Service (LBS) 

Secara umum Location Based Service (LBS) dapat di definisikan sebagai 

utilitas layanan yang secara dinamis mampu membedakan dan mentransmisikan 

posisi seseorang dalam jaringan mobile (mobile network). LBS menyedikana 

informasi khusus dan relevan berupa posisi saat ini pada pengguna. Sebuah 

konsorsium OGC 2003 (Open Geospatial Consortium) mendefinisikan LBS 

sebagai layanan wireless-IP tentang penggunaan informasi geografis untuk 

melayani pengguna perangkat bergerak atau layanan aplikasi yang 

mengeksploitasi posisi dari terminal mobile. (Riyanto, 2010). 
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1.2.7. Google Maps 

Google Maps merupakan sebuah layanan peta dunia virtual berbasis web 

yang disediakan oleh Google. Google Maps menawarkan peta yang dapat di geser 

(panned), diperbesar (zoom in), diperkecil (zoom out), dapat diganti dalam 

beberapa mode (map, satelit, hybrid, dan lain-lain), fitur pencarian rute (routing), 

penunjuk arah dari satu object peta ke object yang lain (direction), dan juga 

pencarian tempat (place). (Riyanto, 2010). 

 

1.2.8. PHP 

PHP adalah sebuah bahasa pemograman web berbasis server (server-side). 

Artinya, kode ini dijalankan di server. PHP adalah bahasa script yang sangat 

cocok untuk pengembangan web dan dapat dimasukkan ke dalam HTML dan 

bersifat open source. (Edy Winarno, Ali Zaki & SmitDev Community, 2013). 

 

1.2.9. JAVA 

Java merupakan bahasa pemograman yang bersifat lintas-platform. 

Artinya, bahasa ini dapat dipakai untuk menyusun program pada berbagai sistem 

operasi (misalnya Linux, Windows, dan Unix). Secara prinsip, program yang di 

susun dengan java dapat ditulis pada sistem operasi apa pun dan kemudian dapat 

di kompilasi (diubah ke bentuk biner) pada sistem operasi yang lain dengan 

menggunakan penerjemah yang spesifik pada sistem operasi target. (Abdul kadir, 

2011). 
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1.2.10. MYSQL 

MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima 

dan mengirimkan data dengan cepat dengan menggunakan perintah-perintah SQL. 

(Wahana Komputer, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


