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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Karya tulis ini mengacu pada beberapa karya tulis yang telah dibuat. Berikut adalah

perbandingan antara karya tulis yang telah dibuat dan karya tulis yang akan dibuat.

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka

Penulis Judul Jenis
Aplikasi

Metode Objek Bahasa
Pemrograman

Aris Budi
Yatno,
2015

Aplikasi Pencarian
Apotek berbasis
Goggle MAPS

Pencarian Tidak
Ada

Apotek PHP

Bayu
Endira
Pradana,
dkk. 2014

Aplikasi Pencarian
Bengkel Tambal
Ban Berbasis
Android Layanan
Cloud Computing

Pencarian Prototipe Bengkel
Tambal
Ban

JAVA

Eka
Cahya
Budhi
Nugraha,
2016

Aplikasi Pencarian
SPBU
Menggunakan
Teknologi
Augmented
Reality dengan
Metode Markeles
berbasis Windows
Phone 8

Pencarian Markeles
s

SPBU JAVA

Gita
Larasati
Sumaja,
2013

Sistem Informasi
Geografis(SIG)
Pencarian Letak
Posisi Perkuliahan
di UNIVERSITAS
WIDYATAMA

Pencarian Waterfall Ruangan
Kelas

Pascal dan
Rakitan
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Tabel lanjutan 2.1

Pada tabel 2.1 perbedaan aplikasi digunakan untuk mencari toko olahraga dengan

metode yang berbeda.

2.2. Dasar Teori

2.2.1. SIG

Sistem Informasi Geografis (bahasa Inggris : Geographic Information System

disingkat GIS) adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki

informasi spesial (bereferensi keraguan). Atau dalam arti yang sempit, adalah sistem

komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, dan megelola dan

menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut

lokasinya, dalam sebuah database (galerigis.com/sig-mapinfo).

2.2.2. Android

Android adalah suatu sistem operasi untuk mobile device yang menggunakan versi

modifikasi karnel Linux versi 2.6 yang dikeluarkan oleh google Inc pada bulan november

2007, android merupakan suatu software berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan

Penulis Judul Jenis
Aplikasi

Metode Objek Bahasa
pemrograman

Sis Pinaryo,
2015

Aplikasi Pencarian
Polsek Di
Yogyakarta

Pencarian Haversine Polsek JAVA

Usulan
2016

Aplikasi Pencarian
Toko Olahraga
Dikota Yogyakarta
Menggunakan
Metode Euclidean
Berbasis Android

Pencarian Euclidean Toko
Olahraga

JAVA
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secara terbuka (open source) sehingga para programer bebas membuat aplikasi yang dapat

berjalan didalamnya.

(http://biobses.com/judul-buku,280-android_pemrograman_aplikasi_mobile_smartphone _

dan_ tablet _ pc.html)

2.2.3. SQLITE

SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat

ACID compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yng relatif kecil, ditulis dalam bahasa

C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh

D.RichardHipp. Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, inti SQLite bukanlah

sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program, melainkan

sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan.

Sehingga protokol komunikasi utama yang digunakan adalah melalui pemanggilan

API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme seperti ini tentunya

membawa keuntungan karena dapat mereduksi overhead, latency times, dan secara

keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basisdata (definisi data, tabel, indeks, dan data)

disimpan sebagai sebuah file. Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara

mengunci keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai

(www.candra.web.id/pengantar-sqlite/).

2.2.4. Euclidean

Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari 2 buah titik dalam Euclidean space.

Euclidean space diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari yunani sekitar
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tahun 300 B.C.E. Untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Euclidean ini

berkaitan dengan Teorema Phytagoras dan biasanya diterapkan pada 1, 2 dan 3 dimensi.

Tinggi juga sederhana, jika diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi.Pada 1 dimensi

Semisal ingin menghitung jarak Euclidean 1 dimensi. Titik pertama adalah 4, titik kedua

adalah -10. Cara nya adalah kurangkan -10 dengan 4. Sehingga menghasilkan -14. Cari nilai

absolut dari nilai -14 dengan cara mempangkatkannya sehingga mendapat nilai 196.

Kemudian diakarkan sehingga mendapatkan nilai 14. Sehingga jarak euclidean dari 2 titik

tersebut adalah 14.

Rumus Euclidean yakni : L = ( 1 − 2)2 + ( 1 − 2)2 x 111.319

Untuk penghitngan jarak maka rumusnya menjadi :

= ( 1 − 2)2 + ( 1 − 2)2 x 111.319

Hasil dari perhitungan diatas dikalikan dengan 111.319 untuk mendapatkan dalam satuan

Km. Nilai 111.319 diperoleh dari konversi 1 drajat bumi kedalam kilometer.

Metode Euclidean digunakan untuk menghitung jarak tempuh dari lokasi awal

menuju lokasi akhir(Mathword.wolffram.com/distance.html)

(http://www.nunutjoe.com/2014/06/mengukur-jarak-digoogle-map-

menggunakan.html)  (http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/DistanceFormula.shtml)

2.2.5. Web Service

Web service adalah aplikasi sekumpulan data (database), perangkat lunak

(software) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara remote oleh
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berbagai piranti dengan sebuah perantara tertentu. Web service dapat diartikan juga

sebuah metode pertukaran data, tanpa memperhatikan dimana sebuah database

ditanamkan, dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang mengkonsumsi data,

dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service mampu menunjang

interoperabilitas. Sehingga web service mampu menjadi sebuah jembatan

penghubung antara berbagai sistem yang ada. Menurut W3C Web services

Architecture Working Group pengertian Web service adalah sebuah sistem software

yang di desain untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui

sebuah jaringan. Interface web service dideskripsikan dengan menggunakan format

yang mampu diproses oleh mesin khususnya WSDL (Web Services Description

Language) .

(https://antoniusrc.wordpress.com/2008/10/19/buku-web-services)

2.2.6 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa

Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON

merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemprograman apapun

karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer

keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena

sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data.
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(www.gramedia.com/interaksi-aplikasi-android-dengan-json.html)


