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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Sahab habibi (2014) dengan judul 

“Sistem Informasi Geografi dinamis pariwisata Kabupaten Purworejo dengan 

Android”, Pada sistem ini menampilkan informasi pariwisata kabupaten Purworejo 

dengan menggunakan Google Maps. 

Penelitian yang membangun aplikasi Location Based Service Pencarian Agen 

Bus Di Wilayah Yogyakarta Berbasis Android Menggunakan Web Service 

dilakukan oleh Kuirinus Mala (2015). Aplikasi yang dibangun suatu aplikasi 

pencarian untuk mengetahui informasi lokasi agen bus di wilayah Yogyakarta. 

Penelitian yang membahas pembuatan aplikasi pencarian lokasi juga pernah 

dilakukan di STMIK AKAKOM Andri Aloysius Gati (2015). Pada penelitian 

tersebut aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi Pencarian Gereja di Yogyakarta 

Menggunakan Teknologi osmdroid pada smartphone Android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java. Aplikasi tersebut menampilkan lokasi 

dan memberikan informasi mengenai museum sejarah yang berada di wilayah 

Yogyakarta. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilius Pasti Nugroho(2016) dengan judul 

“Aplikasi Pencarian Lokasi Wisata digunungkidul Berbasis Android Menggunakan 

OSMDroid”, Aplikasi ini menggunakan metode Layanan berbasis lokasi(LBL) dan 

memakai teknologi pemetaan Open Street Maps(OSM)
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Pada penelitian “Aplikasi pencarian pariwisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Berbasis Android”. Dimana aplikasi pencarian ini memudahkan 

pengunjung untuk mengetahui letak dari objek wisata yang dikategorikan dalam 

wisata alam, kuliner, sejarah, dan keluarga dengan ditampilkan map melalui 

mapbox maps beserta tempat-tempat penting lain seperti informasi penginapan, atm 

dan transportasi. 

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

Penulis Judul Platfor

m 

Maps Bahasa 

Pemrog

raman 

Output 

Sahab 

habibi 

(2014) 

Sistem informasi 

geografi dinamis 

pariwisata kabupaten 

purworejo dengan 

android 

Android Google 

Maps 

Java Kebutuhan 

informasi 

Pariwisata 

Kabupaten 

Purworejo 

Kuirinus 

Mala 

(2015) 

Aplikasi Location 

Based Service 

Pencarian Agen Bus 

Di Wilayah 

Yogyakarta Berbasis 

Android 

Menggunakan Web 

Service 

Android Google 

Maps 

java Kebutuhan 

informasi lokasi 

agen bus di 

wilayah 

yogyakarta 

Andri 

Aloysius 

Gati 

(2015) 

Aplikasi Pencarian 

Gereja Di 

Yogyakarta 

Menggunakkan 

Teknologi osmdroid 

pada smartphone 

Android 

Android Open 

Street 

Maps 

java Gereja di 

Yogyakarta 

Aprilius 

Pasti 

Nugroho 

(2016) 

Aplikasi Pencarian 

Lokasi Wisata 

Digunungkidul 

Berbasis Android 

Menggunakan 

OSMDroid 

Android Open 

Street 

Maps 

java Kebutuhan 

informasi lokasi 

wisata di 

Gunungkidul 

Penelitian 

yang 

diajukan 

Aplikasi pencarian 

pariwisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Berbasis Android 

Android Mapbox java Pariwisata di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 



6 

 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta 

kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai 

kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. 

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-

peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai 

kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat 

seni dan budaya.  

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi 

ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata 

terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah 

ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, 

yang terbaru, wisata malam. Visit http://www.pendidikan-diy.go.id/ 

2.2.2 Sistem Informasi Geografis  

Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG) 

diartikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data 

bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya 

alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. (Devi 

Maya Sari S, 2007) 
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 Komponen SIG adalah sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software), data geospatial dan pengguna 

(brainware). (Devi Maya Sari S, 2007) 

2.2.3 Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (Object Oriented 

Programming) dan dapat dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. 

Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi 

dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. (Sasramita, 

2015). 

Secara arsitektur, Java tidak berubah sedikitpun semenjak awal mula bahasa 

itu dirilis. Kompiler Java (yang disebut dengan javac atau java compiler) akan 

mentransformasi kode-kode dalam bahasa Java kedalam suatu bytecode. Bytecode 

adalah sekumpulan perintah hasil kompilasi yang kemudian dapat dieksekusi 

melalui sebuah mesin computer abstrak yang disebut dengan JVM (Java Virtual 

Machine). JVM juga sering dinamakan sebagai implementer, karena sifatnya yang 

selalu menerjemahkan kode-kode yang tersimpan dalam bytecode dengan cara baris 

demi baris. (Agus Sucista, 2012) 

2.2.4 Sistem Operasi Android 

Android adalah system operasi untuk telepon seluler yang berbasi Linux. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk bias 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam piranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. pendatang baru yang 
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membuat piranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Aliance, konsersium dari 34 perusahaan piranti keras 

piranti lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. (Agus Sucista, 2012). 

 

2.2.5 Mapbox API 

Mapbox adalah aplikasi untuk merancang peta. Mapbox memungkinkan 

penyesuaian tampilan peta dan menambahkan penanda. Selain itu, pengembang 

bisa mengintegrasikan peta ke platform online lainnya. Yang mana untuk 

memulainya pengembang harus terlebih dahulu mempunyai akses token, yang 

mana akses token ini adalah sebuah kode pendek yang digunakan untuk dapat 

memnggunakan mapbox dalam sebuah aplikasi android. (USC Annenberg, 2014).  

2.2.6 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah suatu format pertukaran data 

komputer. Format dari JSON adalah berbaris teks, dapat terbaca oleh manusia, 

digunakan untuk mempresentasikan struktur data sederhana, dan tidak bergantung 

dengan bahasa apapun.(Deitel, 2012). 

2.2.7 XML 

Extensible Markup Language(XML) merupakan teknologi dengan aplikasi 

dunia nyata, khususnya untuk manajemen, tampilan, dan organisasi data. XML 

bekerja dengan tujuan markup dari setiap jenis data tetapi dengan kompleksitas 

yang di eliminasi, XML tidak benar-benar merupakan bahasa, tetapi lebih pada 

sintaks yang digunakan untuk menjelaskan markup lain. (Hunter et al.2007). 
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2.2.8  MySQL 

MySQL merupakan Relational Database Management System(RDBMS) 

yang mengelola database cepat menampung ddalam jumlah sangat besar dan dapat 

diakses oleh banyak user. (Raharjo, 2011). 

MySQL adalah sebuah software open source yang digunkan untuk membuat 

database.(Kadir,2008) 


