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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada tahun 2008, sebelumnya pernah dibuat “APLIKASI MOBILE

UNTUK LAYANAN INFORMASI KEDATANGAN DAN

KEBERANGKATAN PESAWAT DI BANDARA ADISUCIPTO

YOGYAKARTA BERBASIS WAP” yang dibuat oleh Eka Ade, Stmik Akakom

Yogyakarta. Aplikasi ini dapat membantu orang untuk mengetahui jadwal

kedatangan dan keberangkatan pesawat dibandara adisucipto Yogyakarta.

Pada penelitian 2013 pernah di lakukan penelitian dengan memanfaatkan

teknologi LBS digunakan untuk membuat aplikasi pesam antar yang di lakukan

oleh Ruslan Abdul Gani Rambe, STMIK AMIKOM Yogyakarta dengan judul

“APLIKASI KATALOG WARUNG DAN LAYANAN PESAN ANTAR

DENGAN MEMANFAATKAN FITUR LBS PADA ANDROID” aplikasi ini

memberikan layanan pesan antar dengan memanfaatkan fitur LBS pada android.

Aplikasi ini mencoba memberikan layanan yang cepat dan mudah dalam

melakukan pemesanan dan memberikan estimasi waktu sampai pesanan yang telah

di pesan kepada pengguna.

Penelitian yang di lakukan Stefanus Diptya Adeshya anindito pada tahun

2012 dengan judul “Pembangunan aplikasi android untuk layanan pesan antar

barang atau jasa berbasis lokasi dengan teknologi push notification”. Aplikasi ini

memanfaatkan LBS untuk pelacakan pengantar layanan dapat di lakukan dengan
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mudah. Penyedia layanan dapat melihat dan menelusuri lokasi pemesan dan juga

dapat melihat laporan pemesanan. Disisi pemesan mereka mendapatkan realtime

notification dengan memanfaatkan layanan Push Notification dari Google yang

lebih di kenal dengan Cloud to Device Messaging (C2MD).

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

No Nama Objek Tracking Teknologi
LBS

Platform

1 Eka Ade, 2008 Pesawat Tidak ada Tidak ada WAP

2 Ruslan Abdul
Gani Rambe, 2013

Warung Location based
service dan
pelacakan lokasi

Route Android

3 Nur Imam Malik
Karim Amrullah,
2014

Delivery
order

Location based
service

Route Android

4 Stefanus Diptya
Adeshya anindito,
2012

Barang atau
jasa

Location based
service pelacakan
lokasi

Route Android

5 Di usulkan, 2017 Kereta API Location based
service

Train
ETA

Android
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2.2 DASAR TEORI

2.2.1 Web Service

Web service adalah salah satu sistem perangkat lunak yang didesain untuk

mendukung interaksi mesin-mesin melalui jaringan. Web service memiliki

interface yang dideskripsikan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Web

service menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat

diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun

bahasa compiler. (Sir Timothy John, 1991).

2.2.2 Kereta API

Kereta Api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga

gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang

akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi masal

yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang

berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan

kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas

sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena

sifatnya sebagai angkutan masal efektif, beberapa negara berusaha

memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat

baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara.(PT Kereta API Indonesia,

2014)

2.2.3 Google Map Train

Google Maps merupakan sebuah peta dan web direction dari Google.

Google Maps menyediakan arah dan tujuan atau dapat diisi oleh pengguna
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sehingga dapat menampilkan rute jalan pada map. Selain itu Google maps

mendukung tampilan 2D dan 3D dari bumi dengan bantuan satelit. Google Maps

juga dapat menampilkan pemandangan fotografi bumi, memperlihatkan jalan dan

sekitaran secara nyata. (Jens Eilstrup Rasmussen, 2004)

2.2.4 GPS Tracking

GPS Tracking adalah suatu system pemantauan jarak jauh yang

menggunakan Satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan/asset bergerak

dengan tepat dan akurat dalam bentuk titik koordinat yang kemudian

diimplentasikan ke dalam bentuk peta digital, sehinga dapat dimengerti mudah

bagi penggunanya. (Muhamad Nurdin Fathurrohman, 2012)

2.2.5 Location Based Service

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah service

yang berfungsi untuk mencari dan menemukan suatu lokasi geografis dengan

menggunakan teknologi GPS dan Google’s cell-based location3. Location Based

Service (LBS) memiliki 2 unsur utama: Location Manager (API Maps) dan

Location Providers (API Location). (EL Rabanni, Ahmed, 2014)


