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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

NO Pengarang Judul Tahun Informasi fiture 

1 Imam Sugiarto Aplikasi Pencarian 

Lokasi Terdekat 

Pelayanan 

Kesehatan 

Berbasis Android 

di Yogyakarta  

 

2013 Informasi 

lokasi 

pelayanan 

kesehatan di 

Yogyakarta 

Terdapat menu detail 

pelayanan kesehatan, yang 

berisi informasi alamat 

dan nomor telepon. 

Pengguna dapat langsung 

melakukan panggilan 

dengan menekan tombol 

panggil 

2 Aditya Cipta 

Putra Dewanto 

Aplikasi Sistem 

Informasi Lokasi 

Simply Homy 

Guest House 

Yogyakarta 

Berbasis Mobile 

Android 

2016 Informasi 

Lokasi 

penginapan 

terutama 

Simply 

Homy Guest 

House di 

Yogyakarta 

Aplikasi yang 

dikembangkan bersifat 

interaktif antara pengguna 

dengan sistem. Artinya 

jika pengguna memilih 

salah satu unit yang ada di 

dalah daftar unit, maka 

sistem akan memberikan 

informasi unit sesuai 

dengan pilihan dari 

pengguna 

3 Hogy Pitersan 

Melsy 

Aplikasi Android 

Pencarian Lokasi 

Hotel 

2015 informasi 

mengenai 

lokasi hotel 

di 

Yogyakarta 

-Aplikasi dapat 

menampilkan jalur yang 

harus dilalui oleh 

pengguna untuk menuju 

ke lokasi hotel 

-Aplikasi dapat 

melakukan pencarian 

berdasarkan nama hotel 

dan juga dapat 

mengurutkan hotel 

berdasarkan harga 
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termurah 

4 Ragil Sadewo Aplikasi Android 

Pencarian Lokasi 

Perumahan Di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

2017 informasi 

mengenai 

lokasi serta 

spesifikasi 

perumahan 

di 

Yogyakarta 

-Aplikasi yang 

dikembangkan berbasis 

Multiplatform. 

- Aplikasi dapat 

mendeteksi perumahan 

dengan lokasi akses 

pengguna. 

5 Isti Qomariyah 

Kumala Dewi 

Sistem Informasi 

Geografis Lokasi 

Lembaga 

Pendidikan 

Berbasis Islam 

2016 informasi 

mengenai 

lokasi 

Lembaga 

Pendidikan 

di Cilacap 

- Aplikasi dapat 

mendeteksi perumahan 

dengan lokasi akses 

pengguna. 

- Aplikasi dapat 

menampilkan data sekolah 

secara lengkap. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan 

dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Sommerville, 2003). Informasi 

adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerima (Aziz & Pujiono, 2006). 

 

2.2.2 HTML  

HTML merupakan sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan 

dalam sebuah berkas yang digunakan untuk menampilkan halaman pada 

perambah web (Anhar, 2010). HTML (Hypertext Markup Languange) adalah 

bahasa pemrograman untuk aplikasi standar web, yang bersifat terbuka, dan 

memiliki dukungan perambah serta multi platform (Dewanto,2006). 
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2.2.3 SQL 

MySQL (My Structure Query Languange) atau yang biasa dibaca “mai-se-

kuel” adalah sebuah program pembuat basis data (DBMS: Database Management 

System) yang bersifat sumber terbuka (Nugroho, 2004). MySQL merupakan 

program pengakses basis data yang bersifat jaringan sehingga dapat digunakan 

untuk aplikasi banyak pengguna. Saat ini basis data MySQL telah digunakan 

hampir oleh semua pemrogram basis data, terutama dalam pemrograman web. 

 

2.2.4 Android 

Android  adalah sebuah sistem operasi yang berbasis Linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware, dan apikasi. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang sehingga dapat menciptakan aplikasi 

dengan leluasa untuk digunakan oleh para pengguna smartphone android. Pada 

awalnya android dikembangkan oleh Android Inc, kemudian dibeli oleh Google 

Inc. 

  Sebagai sistem operasi untuk perangkat mobile, Android disebut sebagai 

platform mobile pertama yang Lengkap, Terbuka, dan Bebas.  

1. Lengkap (Complete Platform) : Para desainer dapat melakukan 

pendekatan yang komperhensif ketika mereka sedang mengembangkan 

platform android. Android merupakan sistem operasi yang banyak 

menyediakan tools dan membangun software dan memungkinkan untuk 

peluang pengembangan aplikasi.  
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2. Terbuka (Open Source Platform) : Platform Android disediakan melalui 

lisensi open source. Pengembang dapat dengan bebas untuk 

mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan Linux Kernel 2.6  

3. Bebas (Free Platform) : Android adalah platform atau aplikasi yang 

bebas untuk developer. Tidak ada lisensi atau biaya royalti utuk 

dikembangkan pada platform Android. Tidak ada biaya keanggotaan 

diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian. Tidak ada kontrak yang 

diperlukan. Aplikasi untuk android dapat didistribusikan dan 

diperdagangkan dalam bentuk apa pun. (Imam Sugiarto, 2013). 

Google Inc. sepenuhnya membangun Android dan menjadikannya bersifat 

terbuka (open source) sehingga para pengembang dapat menggunakan Android 

tanpa mengeluarkan biaya untuk lisensi dari Google dan dapat membangun 

Android tanpa adanya batasan-batasan. Android Software Development Kit 

(SDK) menyediakan alat dan Application Programming Interface (API) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 

2.2.5 Android SDK 

Android SDK adalah tool API (application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat 

lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi kunci 

yang release oleh Google. Saat ini di sediakan Android SDK (Software 
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Development Kit) sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan 

aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemograman java. Sebagai 

platform aplikasi-netral, Android memberi Anda kesempatan untuk membuat 

Aplikasi yang kita butuhkan yang bukan merupakan aplikasi bawaan 

Handphone/Smarthpone.  

Beberapa fitur-fitur Android yang paling penting adalah : 

• Framework Aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan    reusable. 

• Mesin virtual Dalvik dioptimalkan untuk perangkat mobile 

• Integrated browser berdasarkan engine open source WebKit 

• Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh perpustakaan grafis 2D, grafis 3D   

  berdasarkan spesifikasi opengl ES 1,0 (Opsional akselerasi hardware) 

• SQLite untuk penyimpanan data 

• Media Support yang mendukung audio, video, dan gambar (MPEG4, H.264,      

   MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)GSM Telephony (tergantung hardware) 

• Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (tergantung hardware) 

• Kamera, GPS, kompas, dan accelerometer (hardware tergantung) 

• Lingkungan Development yang lengkap dan kaya termasuk perangkat emulator,  

 tools untuk debugging, profil dan kinerja memori, dan plugin untuk Eclipse IDE 
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Untuk source SDK Android ini dapat dilihat dan didownload langsung di 

situs resmi pengembang SDK Android di http://www.developer.android.com atau 

SDK Android juga terdapat dalam DVD yang di includekan dalam buku ini baik 

versi windows maupun versi linux, karena SDK Android itu adalah free dan bebas 

didistribusikan. (Safaat H 2011 : 5). 

 

2.2.6 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) 

untuk platform Android. Android Studio merupakan pengembangan dari Eclipse. 

Berdasarkan software JetBrains 'IntelliJ IDEA, Android Studio dirancang khusus 

untuk pengembanganAndroid. ADT dan akan menjadi IDE Android resmi setelah 

siap. Di atas kemampuan yang Anda harapkan dari IntelliJ, Android Studio 

menawarkan:  

1. Fleksibel Gradle berbasis sistem membangun. 

2. Membangun varian dan generasi APK beberapa. 

3. Diperluas dukungan template untuk Layanan Google dan berbagai jenis 

    perangkat. 

4. Layout editor kaya dengan dukungan untuk mengedit tema. 

5. Lint Tool untuk menangkap kinerja, kegunaan, versi kompatibilitas, dan 

    masalah lainnya. 

6. ProGuard dan aplikasi-penandatanganan kemampuan. 

7. Built-in mendukung untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah                
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untuk mengintegrasikan Google Cloud Messaging dan App Engine. 

(Belen Cruz Zapata, 2015). 

 

2.2.7 JDK 

JDK (Java Development Kit) adalah Paket fungsi API untuk bahasa 

pemrograman Java, meliputi Java Runtime Environment (JRE) dan Java Virtual 

Machine (JVM). Sebelum program java dijalankan, terlebih dahulu compiler yang 

akan bekerja untuk mengkompilasi program Java menjadi bytecode. Kemudian 

bytecode inilah yang nantinya akan dijalankan oleh JVM. (Anggota IKAPI, 2009). 

Java memiliki beberapa keunggulan, yaitu: 

a. Sederhana, Bahasa pemrograman Java menggunakan sintaks mirip dengan 

C++ namun sintaks pada Java telah banyak diperbaiki terutama 

menghilangkan penggunaan pointer yang rumit dan multiple inheritance. 

Java juga menggunakan automatic memory allocation dan memory 

garbage collection. 

b. Berorientasi objek (Object Oriented), Java mengunakan pemrograman      

berorientasi objek yang membuat program dapat dibuat secara modular 

dan dapat dipergunakan kembali. Pemrograman berorientasi objek 

memodelkan dunia nyata kedalam objek dan melakukan interaksi antar 

objek-objek  tersebut. 

c. Dapat didistribusi dengan mudah, Java dibuat untuk membuat aplikasi 
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terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang 

terintegrasi pada Java. 

d. Interpreter Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java  

Virtual Machine (JVM). Hal ini menyebabkan source code  Java yang 

telah dikompilasi menjadi Java bytecodes dapat dijalankan pada platform 

yang berbeda-beda. 

e. Robust, Java mempuyai reliabilitas yang tinggi. Compiler pada Java  

mempunyai kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan 

bahasa pemrograman lain. Java mempunyai runtime-Exception handling 

untuk membantu mengatasi error pada pemrograman. 

f. Aman,  Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan  

terdistribusi, Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga 

aplikasi tidak digunakan untuk merusak sistem komputer yang 

menjalankan aplikasi tersebut. 

g. Architecture Neutral Program, Java merupakan platform independent.  

Program cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada 

platform yang berbeda dengan Java Virtual Machine. 

h. Portabel Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa  

ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang.  

i. Performance pada Java sering dikatakan kurang tinggi. Namun 

performance Java dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain 

seperti buatan Inprise, Microsoft ataupun Symantec yang menggunakan 

Just In Time Compilers (JIT). 
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j. Multithreaded, Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu 

program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan 

simultan. 

k. Dinamis, Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang  

dinamis. Perubahan pada suatu class dengan menambahkan properties 

ataupun method dapat dilakukan tanpa menggangu program yang 

menggunakan class tersebut. (Anggota IKAPI, 2009). 

 

2.2.8 Google Maps 

Google Maps dan Google Maps API Google Maps merupakan layanan 

penampil peta dunia berkapasitas TeraByte yang berisi citra satelit dan data jalan 

yang disediakan oleh Google secara gratis (Purvis, Sambells, & Turner, 2006). 

1. Cara Kerja Google Maps 

Google Maps dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar 

peta, basis data, serta obyek-obyek interaktif yang dibuat dengan bahasa 

pemrograman HTML, JavaScript dan AJAX, serta beberapa Bahasa 

pemrograman lainnya. Gambar-gambar yang muncul pada peta merupakan 

hasil komunikasi dengan basis data pada server web Google untuk 

menampilkan gabungan dari potonganpotongan gambar yang diminta. 

Keseluruhan citra yang ada diintegrasikan ke dalam basis data pada Server 

Google, yang nantinya akan dapat dipanggil sesuai kebutuhan/permintaan. 

Bagian-bagian gambar map merupakan gabungan dari potongan gambar-
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gambar bertipe PNG yang disebut tile yang berukuran 256 x 256 pixel 

(Amri, 2015). 

2. Google Maps API 

      Bahasa pemrograman yang digunakan oleh Google Maps yang terdiri 

dari HTML, JavaScript, dan AJAX serta XML, memungkinkan untuk 

menampilkan peta Google Maps di situs web lain. Google menyediakan 

layanan Google Maps API yang memungkinkan parapengembang untuk 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam situs web masing-masing 

dengan menambahkan data point sendiri. Agar aplikasi Google Maps 

dapat muncul di situs web tertentu, diperlukan adanya API key. API key 

merupakan kode unik yang digenerasikan oleh Google untuk suatu situs 

web tertentu, agar server Google Maps dapat mengenali (Amri, 2015). 


