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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

 Berikut perbedaan antara peneliti dapat dilihat pada table 2.1 : 

No Penelitian Objek Deskripsi Teknoloi Maps 

1. 

Arif Faishol, 

2015 

ATM di  

yogyakarta 

Menampilkan 

lokasi ATM di 

Yogyakarta 

Location 

based service 

(LBS) 

Google 

Maps 

2. 

Efrata Crhis 

Subaryoto, 

2016 

Tempat wisata 

diyogyakarta 

Menampilkan 

lokasi wisata 

diyogyakarta 

Location 

based service 

(LBS) 

Google 

Maps 

3. 

Fatimah 

Aljufri, 2012 

Masjid 

diYogyakarta 

Menampilkan 

lokasai masjid 

dengan rute 

terdekat 

Location 

based service 

(LBS) 

Google 

Maps  

4. 

Handika 

Catur Sapta 

2015 

Desa wisata Pencarian desa 

wisata daerah 

yogyakarta 

Location 

based service 

(LBS) 

Google 

Maps 

5. 

Lasno 

2016 

Wisata 

diyogyakarta 

Menampilan 

lokasi wisata di 

daerah yogyakarta 

Location 

based service 

(LBS) 

Google 

Maps 

6. 

Usulan 

Peneliti, 

2018 

Tempat 

budidaya ikan  

Menampilkan 

lokasi tempat 

budidaya ikan di 

wilayah 

kabupaten bantul 

Location 

based service 

(LBS) 

dengan 

marker 

Open 

Street 

Map 
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dinamis 

 Pada kali ini yang manjadi pembeda pada penelitian dari yang 

sebelumnya adalah objek, penggunaan OSM sebagai map,  dan pemakaian marker 

dinamis. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1  LBS (Location Based Service) 

 Location Based Service (LBS) adalah suatu layanan yang berbasiskan pada 

posisi lokasi geografinya yang disediakan kepada pelanggan. Dengan demikian 

teknologi LBS memungkinkan pengguna untuk mencari tempat-tempat yang 

diinginkan seperti hotel terdekat, ATM terdekat, SPBU terdekat, alamat tertentu dan 

sebagainya. Pada dasarnya pencarian lokasi dengan LBS sama dengan pencarian 

lokasi menggunakan peta biasa, hanya saja LBS dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai posisi benda bergerak. 

2.2.2. GPS (Global Positioning System) 

 Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem navigasi satelit yang 

berfungsi untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan arah, melalui signal yang diterima 

lebih dari 24-32 satelit yang berorbit 20000 km (11000 mil laut) di atas bumi. Prinsip 

dasar di balik GPS adalah pengukuran jarak (distance/range) antara satelit dan 

receiver dari transmisi signal radio. Sebuah GPS receiver memerlukan empat atau 
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lebih satelit untuk menghasilkan jarak mereka, dan menggunakan informasi ini untuk 

menyimpulkan lokasi mereka. Operasi ini disebut triangulation. 

2.2.3 Open Street Map 

 OpenStreetMap (OSM) adalah sebuah proyek berbasis web untuk membuat 

peta seluruh dunia yang gratis dan terbuka, dibangun sepenuhnya oleh sukarelawan 

dengan melakukan survey menggunakan GPS, mendigitasi citra satelit, dan 

mengumpulan serta membebaskan data geografis yang tersedia di publik. 

Melalui Open Data Commons Open Database License 1.0, kontributor OSM 

dapat memiliki, memodifikasi, dan membagikan data peta secara luas. Terdapat 

beragam jenis peta digital yang tersedia di internet, namun sebagian besar memiliki 

keterbatasan secara legal maupun teknis. Hal ini membuat masyarakat, pemerintah, 

peneliti dan akademisi, inovator, dan banyak pihak lainnya tidak dapat menggunakan 

data yang tersedia di dalam peta tersebut secara bebas. Di sisi lain, baik peta dasar 

OSM maupun data yang tersedia di dalamnya dapat diunduh secara gratis dan 

terbuka, untuk kemudian digunakan dan diredistribusikan kembali 

2.2.4 Osmdroid. 

Osmdroid adalah perpustakaan untuk berinteraksi dengan data 

OpenStreetMap dalam sebuah aplikasi Android, yang merupakan peta pengganti 

google map API . peta ini juga gratis dan bebas disunting, selain itu juga mendukung 

fasilitas  - fasilitas dari pihak ketiga seperti  Mapbox, Bing maps, dan Google maps. 
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Adapun Script untuk mengakses Open Street Map adalah sebagai berikut : 

        <org.osmdroid.views.MapView android:id="@+id/map" 
                android:layout_width="fill_parent"  
                android:layout_height="fill_parent" /> 
 

Potongan script diatas adalah bagian xml untuk mengakses tampilan Open 

Street Map.  

map = (MapView) findViewById(R.id.map); 
        map.setTileSource(TileSourceFactory.MAPNIK); 

Potongan script diatasadalah bagian dari file java yang digunakan untuk 

mengakses tilesource dari Open Street Map. 

2.2.5 Osmbonuspack 

 OsmBonuspack adalah perpustakkan yang melengkapi osmdroid. 

Osmbonuspack melengkapi perpustakaan osmdroid dengan bermacam – macam kelas 

seperti: 

a. penanda 

b. Marker clustering 

c. Dukung KML dan konten GeoJSON 
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2.2.6 Marker Dinamis. 

 Marker dinamis aalah sebuah marker yang seolah olah dapat berbicara dan 

memberitahu user tentang produk atau  luas wilayah . dalam daftar ikan hias marker 

ini dapat berbentuk ikan hias seperti ikan koi, koki, arwana dan lain nya. Script untuk 

mengubah marker default menjadi marker dinamis yang telah dipilih pengguna 

sebagai berikut: 

Marker m = new Marker(mapView); 

            m.setPosition(points.get(a)); 

            if (a == 0) 

            { 

                m.setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.marker_small)); 

                m.setAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, 

Marker.ANCHOR_BOTTOM); } 

            else 

            { 

            m.setIcon(getResources().getDrawable(getIntent().getIntExtra("icon", 

R.drawable.arwana))); 

                m.setAnchor(Marker.ANCHOR_CENTER, 

Marker.ANCHOR_BOTTOM);  } 

            mapView.getOverlays().add(m); 

Jika nilai (a) adalah 0 maka akan menerapkan marker devault pada peta dan 

kalau nilai (a) tidak 0 maka akan menerapkan marker dinamis dengan  icon yang 

dipilih. 

2.2.7 Mysql. 

 MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis. Setiap pengguna dapat secara 

bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak 
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boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada 

sebelumnya; SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, 

yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah. Adapun 

potongan sctipt untuk koneksi ke database sebagai berikut: 

$con = mysqli_connect("localhost", "root", "", "ikan_osm") 

 

2.2.8 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. 

 


