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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, sebelumnya pernah 

dilakukan seperti ditunjukkan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1Tabel Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Tahun Judul Teknologi  Fungsionalitas 

1. Abdul Fatah 

dan Agung 

Budi 

Cahyono 

2013 Sistem Informasi 

Geografis ATM 

(automatic Teller 

Machine) Dan Mini 

Market Terdekat 

Berbasis Android 2.2 

SIG, JSON, 

Platform 

Android 

Pencarian, Peta 

lokasi, Rute, 

Informasi lokasi 

2. Naufal 

Tawang 

Zulfikar 

Adi 

2012 Membangun Aplikasi 

Layanan Pencarian 

Lokasi Kuliner 

Terdekat Di 

Yogyakarta Berbasis 

Android 

SIG, LBS, 

Platform 

Android 

Peta lokasi, 

Informasi lokasi 

3. Bayu Tri 

Laksana 

2015 Perancangan Sistem 

Informasi Geografis 

Dealer Motor Resmi Di 

Dareah Yogyakarta Dan 

Sekitarnya Berbasis 

Sistem Operasi Android 

SIG, LBS, 

Platform 

Android 

Pencarian, Rute, 

Informasi lokasi 

 

 

4. Matzachri 2015 Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis 

Berbasis Android 

Pemetaan Lokasi Delaer 

Motor Yamaha Di 

Wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

LBS, JSON, 

Platform 

Android 

Pencarian, Rute, 

Informasi lokasi 

5. Sigit Akbar 2016 Sistem Informasi 

Geografis  (SIG) 

Pemetaan Lokasi wifi.id 

Yogyakarta 

SIG, GPS Aplikasi 

Android 
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Penelitiaan yang pernah dilakukan berhubungan dengan pencarian lokasi 

antara lain adalah: 

Dalam penelitiannya Abdul Fatah dan Agung Budi Cahyono (2013) 

berjudul “Sistem Informasi Geografis ATM (automatic Teller Machine) Dan Mini 

Market Terdekat Berbasis Android 2.2”. Penelitian tersebut menginformasi 

kepada pengguna tentang lokasi ATM dan mini market yang terdekat serta 

menunjukkan arah menuju lokasi tersebut dengan menampilkan jarak sebagai 

parameternya. Akurasi posisi untuk ATM dan mini market berkisar antara 3 

sampai 10 meter serta dapat mengetahui rute dan jarak yang harus ditempuh 

menuju lokasi yang dituju. Pada bagian penutup disimpulkan bahwa berhasil 

menunjukkan informasi posisi pengguna dengan baik melalui perangkat GPS pada 

smartphone dan aplikasi dihasilkan memiliki kecepatan yang baik yaitu 5,52 detik 

dan dapat memperhitungkan jarak pengguna ke lokasi tujuan secara akurat dengan 

perhitungan formula vicenty serta dapat memberikan informasi rute menuju lokasi 

yang dituju.  

Penelitian yang berikutnya oleh Naufal Tawang yang berjudul 

“Membangun Aplikasi Layanan Pencarian Lokasi Kuliner Terdekat Di 

Yogyakarta Berbasis Android”. Penelitian tersebut menginformasi kepada 

wisatawan tentang lokasi kuliner yang ada di kota Yogyakarata serta 

menunjukkan arah menuju lokasi tersebut serta menampilkan jarak menuju ke 

lokasi. Penunjuk arah yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan google 

direction, sehingga user akan lebih mudah dan cepat dalam menuju ke lokasi 

kuliner terdekat. 
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Dalam penelitiannya Bayu Tri Laksana (2015) yang berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Geografis Dealer Motor Resmi Di Dareah 

Yogyakarta Dan Sekitarnya Berbasis Sistem Operasi Android”. Penelitian 

tersebut menginformasi kepada pengguna tentang lokasi dealer motor yang ada di 

daerah Yogyakarata dan sekitarnya serta menunjukkan arah menuju lokasi 

tersebut serta menampilkan jarak menuju ke lokasi. Penunjuk arah yang 

digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan google direction, sehingga user 

akan lebih mudah dan cepat dalam menuju ke lokasi dealer terdekat. Pada bagian 

penutup aplikasi android mobile telah dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java, IDE, Eclipse, dan tool pendukung lainnya yaitu Android SDK 

(Software Development Kit) dan ADT (Android Development Tools) penulis 

berhasil menggabungkan beberapa fitur di android menjadi aplikasi yang lebih 

bermanfaat dan interaktif, sehingga dapat digunakan sebagai media informasi 

untuk pencarian dan pemetaan dealer motor resmi di Yogyakarta yang telah 

dilengkapi dengan peta lokasi dan terintegrasi dengan GPS. 

Dalam penelitiannya Matzachri (2015) yang berjudul “Aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Berbasis Android Pemetaan Lokasi Delaer Motor Yamaha Di 

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Dalam tugas akhir ini akan dibuat 

aplikasi sistem informasi geografis (SIG) sebagai salah satu alat yang bermanfaat 

untuk menangani data spasial dan menyimpan format digital. Selain itu 

didiskusikan pula manfaat sistem informasi geografis untuk membantu yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang di 

dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran 
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mengenai konsep lokasi, ruang (spasial), kependudukan dan unsur-unsur geografis 

yang terdapat di permukaan bumi berikut data atribut terkait yang menyertainya. 

Pada bagian penutup disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi geografis 

berbasis android pemetaan lokasi dealer motor yamaha di wilayah provinsi 

kepulauan Bangka Belitung yang dibuat dengan menggunakan pemrograman java 

android dapat mengakses informasi dealer motor yamaha yang ada di wilayah 

provinsi kepulauan bangka belitung, selain itu penerapan teknologi GPS dalam 

aplikasi ini membuat pengguna dapat mengetahui lokasi keberadaannya. 

Penelitian yang dilkukan Sigit Akbar (2016) yang berjudul “Sistem 

Informasi Geografis  (SIG) Pemetaan Lokasi wifi.id Yogyakarta”. Penelitian 

tersebut menginformasi kepada pengguna tentang lokasi wifi.id yang ada di kota 

Yogyakarata serta menunjukkan arah menuju lokasi tersebut serta menampilkan 

jarak menuju ke lokasi. Penunjuk arah yang digunakan dalam penelitian ini 

memanfaatkan google direction, sehingga user akan lebih mudah dan cepat dalam 

menuju ke lokasi kuliner terdekat. Pada bagian penutup disimpulkan bahwa 

berhasil menunjukkan informasi posisi pengguna dengan baik melalui perangkat 

GPS pada smartphone dan dapat memperhitungkan jarak pengguna ke lokasi 

tujuan secara akurat dengan perhitungan formula segitiga bola (Sphersial of law) 

serta dapat memberikan informasi rute menuju lokasi yang dituju. 

Sedangkan penelitian yang penulis ambil dalam penulisan ini adalah 

“APLIKASI PENCARIAN LOKASI DEALER SEPEDA MOTOR DI KOTA 

PURWOREJO BERBASIS ANDROID” dengan metode formula haversine dan 
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bahasa pemrogramannya menggunakan java yang desain rancangannya 

menggunakan Android Studio. Dimana output dari penelitian ini akan 

menampilkan peta lokasi, informasi dealer sepeda motor seperti informasi gambar 

sepeda motor, harga sepeda motor, alamat dealer sepeda motor, dan informasi 

rute. Setelah rancangan ini selesai dapat berguna bagi masyarakat dari seluruh 

generasi untuk mencari dan melihat dealer yang ada di kota Purworejo.  

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Dealer Sepeda Motor 

Dealer sepeda motor adalah tempat untuk konsumen memilih berbagai 

jenis sepeda motor dan membelinya secara kredit maupun cash. 

2.2.2 Location Based Service (LBS)  

Location Based Service (LBS) merupakan layanan informasi yang dapat 

diakses menggunakan piranti mobile melalui jaringan internet dan seluler serta 

memanfaatkan kemampuan penunjuk lokasi pada piranti mobile (Virrantaus, dkk, 

2001). 

Dalam android terdapat dua unsur utama LBS, yaitu: 

1. Location Manager (API Maps) 

Menyediakan tools / source untuk LBS, Aplication Programming 

Interface (API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi 

peta beserta fitur-fitur lainnya seperti tampilan satelit, jalan, maupun 

gabungannya. 
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2. Location Providers (API Location) 

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh  / perangkat. 

API Location berhubungan dengan data GPS (Global Positioning System) dan 

data lokasi realtime. 

2.2.3 Google Maps API 

Google maps merupakan sebuah layanan peta dunia virtual berbasis web yang 

disediakan oleh Google. Layanan ini gratis dan dapat ditemukan di 

http://maps.google.com (Rianto,2010). 

Google maps menawarkan peta yang dapat digeser(panned), diperbesar (zoom 

in), diperkecil (zoom out), dapat diganti dalam beberapa mode (map, satelite, 

hybrid, dan lain-lain), fitur pencarian rute (routing), penunjuk arah dari suatu 

objek peta ke objek yang lain (direction), dan juga pencarian tempat (place) bisnis 

di Amerika, Kanada, Jepang, Hongkong, Cina, Inggris, Irlandia (hanya pusat 

kota), dan beberapa bagian Eropa (Rianto, 2010). 

2.2.4 Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya Google Inc membeli 

Android Inc pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian 

untuk mengembangkan android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium 

dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk 

http://maps.google.com/
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Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Mulyadi, 

2010). 

2.2.5 Rumus Haversine 

Rumus haversine adalah persamaan yang penting pada navigasi, 

memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (Bumi) 

berdasarkan bujur dan lintang. Penggunaan rumus ini mengasumsikan pengabaian 

efek ellipsoidal, cukup akurat untuk sebagian besar perhitungan, juga pengabaian 

ketinggian bukit dan kedalaman lembah di permukaan bumi. Berikut adalah 

rumus haversine. 

 

Sudut pada rumus menggunakan satuan radian untuk menggunakan fungsi 

trigonometri. Rumus haversine dalam hal ini untuk melakukan perhitungan 

jangkauan pencarian dealer terdekat dengan posisi pengguna (Gintoro, dkk. 2010). 

2.2.6 Web Service 

Menurut World Wide Web Consortium (W3C) selaku badan penemu dan 

pengembang web service, web service adalah salah satu bentuk sistem perangkat 

lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan. 

Secara umum, arsitektur web service terdiri dari 3 komponen, yaitu:  

1. Service provider, merupakan pemilik web service yang berfungsi 

menyediakan kumpulan operasi dari web service. 

R  = Radius bumi (rata-rata radius = 6,371 kilometer)  

Δlat = lat2− lat1  

Δlong  = long2− long1  

a  = sin²(Δlat/2) + cos(lat1).cos(lat2).sin²(Δlong/2)  

c  = 2.atan2(√a, √(1−a))  

d  = R.c  
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2. Service requestor, merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web 

service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang 

disediakan. 

3. Service registry, merupakan tempat dimana service provider mempublikasikan 

layanannya. Pada arsitektur web service, service registry bersifat optional. 

Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai 

jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda 

(World Wide Web Consortium. 2004). 

2.2.7 MySQL 

MySQL, sistem manajemen database Open Source SQL yang paling 

populer, dikembangkan, didistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation. 

MySQL adalah sistem manajemen basis data, Database MySQL bersifat 

relasional, Open Source, sangat cepat, handal, terukur, dan mudah digunakan. 

MySQL server bekerja di client / server atau embedded system (MySQL 

Documentation, 2018). 

2.2.8 JSON (Java Script Object Natation) 

JSON (Java Script Object Notation) merupakan format yang ringan untuk 

memasukan data ke dalam sebuah variabel. Sangat mudah dimengerti dan 

diimplementasikan oleh manusia, dan mudah juga untuk komputer dalam 

melakukan parsingnya. 

JSON merupakan bagian dari bahasa pemrograman Java Script (Standard 

ECMA-262 3rd Edition–December 1999). JSON merupakan format teks yang 

sepenuhnya independen tetapi menggunakan konvensi yang familiar dengan 
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bahasa pemrograman dari keluarga-C, termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, 

Perl, Python, dan sebagainya. Kelebihan inilah yang membuat JSON menjadi 

sebuah bahasa data interchange yang ideal. (Nazariddin Safaat, 2011). 


