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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan acuan utama dalam beberapa studi yang 

pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa 

penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Navdeep Singh (2016) dari Seth Jai Parkash Mukand Lal Institute of 

Engineering and Technology telah membuat sebuah penelitian / thesis tentang 

pembelajaran Google Firebase API untuk Android. Penelitian tersebut 

mengimplementasikan Firebase API dan mengakses fitur firebase dari smartphone 

berbasis Android. Tujuannya ialah agar dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran tentang firebase API beserta fiturnya. 

Muristo (2017) dari STMIK Akakom Yogyakarta telah membuat sebuah 

penelitian tentang aplikasi Logbook TAS (Tugas Akhir Skripsi). Aplikasi tersebut 

menggunakan teknologi / metode firebase cloud messaging dan angular JS. 

Tujuannya ialah agar dapat digunakan untuk menjembatani serta mempermudah 

mahasiswa dan dosen dalam melakukan bimbingan TAS (Tugas Akhir Skripsi). 

Desta Mundi Wahyujati (2017) dari STMIK Akakom Yogyakarta telah 

membuat sebuah penelitian tentang aplikasi pencarian lokasi service kamera. 

Aplikasi tersebut menggunakan teknologi firebase dan layanan google map api. 

Tujuannya ialah agar dapat meningkatkan penyedian informasi lokasi service 

kamera yang ada di wilayah Yogyakarta. 
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Dadang Juwoto Buru (2017) dari STMIK Akakom Yogyakarta telah 

membuat sebuah penelitian tentang Aplikasi pendeteksi lokasi perangkat bergerak. 

Aplikasi tersebut menggunakan fitur Firebase Realtime Database, teknologi LBS 

(Location Based Service) dan layanan google map api. Tujuannya ialah agar dapat 

memberikan informasi terhadap pengguna melalui perangkat smartphone Android 

yang bergerak dan dinamis sebagai marker yang akan ditampilkan pada Google 

Map. 

Theresa Otte (2015) dari Universitas Bonn telah membuat sebuah penelitian 

/ thesis tentang Green Shifting, a mobile application for the efficient usage of 

renewable energy. Aplikasi tersebut menggunakan fitur firebase dan GCM (Google 

Cloud Messaging). Tujuannya ialah agar dapat menciptakan sebuah sistem untuk 

membantu pengguna tertarik dalam meningkatkan perangkat elektronik agar dapat 

memperpanjang konsumsi energi menggunakan sebuah aplikasi Green Shifting. 

Sedangkan pada penelitian ini, aplikasi akan dikembangkan untuk jadwal 

penerbangan pesawat yang diharapkan dampaknya dapat meningkatkan pelayanan 

masyarakat yang menggunakan  transportasi udara. Aplikasi ini menggunakan 

layanan Firebase untuk kebutuhan sinkronisasi data secara realtime kepada 

pengguna dan juga untuk kebutuhan inisialisasi smartphone pengguna guna 

mengetahui notifikasi pengguna tertentu. Aplikasi ini juga menggunakan layanan 

FlightXML API untuk sumber data penerbangan. 

Tabel 2.1 menunjukan perbandingan penelitian dalam penggunaan layanan 

web service dan penggunaan metode/teknologi yang sudah dilakukan dengan 

penelitian ini. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 

Parameter/ 

Penulis 
Objek 

Metode 

/Teknologi 

Bahasa 

Pemrogr

aman 

Platfrom / 

Hasil 

Web 

Service 

Navdeep 

Singh 

(2016) 

Google 

Firebase 

API 

Firebase API Java GUI Firebase 

Mursito 

(2017) 

Logbook 

TAS 

Firebase Cloud 

Messaging, 

AngularJS 

JS, PHP 
Android, 

Website 
Firebase 

Desta 

Mundi 

Wahyujati 

(2017) 

Pencarian 

Lokasi 

Service 

Kamera 

Firebase Java Android 

Firebase, 

Google 

Map API 

Dadang 

Juwoto 

Buru (2017) 

Pendeteksi 

Lokasi 

Perangkat 

Bergerak 

LBS, Firebase 

Realtime 

Database 

Java Android 

Firebase, 

Google 

Map API 

Theresa 

Otte (2015) 

Green 

Shifting 

A mobile 

applicatio

n for the 

efficient 

usage of 

renewable 

energy 

GCM, Firebase 

Realtime 

Database 

JS, PHP, 

HTML 

Android, 

Website 
Firebase 

Yang 

diusulkan 

(2017) 

Jadwal 

Penerbang

an 

Pesawat 

Firebase 

Realtime 

Database, 

Firebase 

Performance 

Monitoring 

Java, 

PHP 
Android 

Firebase, 

PHP, 

FlightX

ML API 

 

2.2.  Dasar Teori 

2.2.1.  Bandara  

Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport 

merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan 

helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling 
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sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad (untuk pendaratan 

helikopter), sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai 

fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya 

seperti bangunan terminal dan hanggar. 

Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization). 

Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, 

instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian 

untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. 

Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura I 

adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan 

kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara 

untuk masyarakat. (Bandara, 2017). 

 

2.2.2.  Firebase 

Firebase dikembangkan di infrastruktur Google dan diskalakan secara 

otomatis yang dapat membantu mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi dengan 

berbagai fitur yang mendukung. (Firebase, 2017). 

Firebase memiliki produk utama, yaitu menyediakan database realtime dan 

backend sebagai layanan (Backend as a Service). Layanan ini menyediakan 

pengembangan API aplikasi yang memungkinkan data aplikasi yang akan 

disinkronisasi dengan klien dapat disimpan ke dalam platform Firebase. Firebase 

menyediakan library untuk berbagai klien untuk platform Android, iOS, Javascript, 

Java, Objective-C dan NodeJS. (Desta Mundi Wahyujati, 2017). 
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Firebase menyediakan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna. Beberapa layanan yang digunakan penulis antara lain layanan realtime 

database dan layanan Performance Monitoring. 

Firebase Realtime Database adalah database yang di-host di cloud. Data 

disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara realtime ke setiap klien yang 

terhubung. Ketika membuat aplikasi lintas-platform dengan SDK Android, iOS, 

dan JavaScript, semua klien akan berbagi sebuah instance Realtime Database dan 

menerima update data terbaru secara otomatis. 

Firebase Performance Monitoring adalah layanan yang membantu 

memperoleh data tentang karakteristik performa aplikasi iOS dan Android. 

Performance Monitoring SDK digunakan untuk mengumpulkan data performa 

aplikasi yang kemudian meninjau dan menganalisis data tersebut di Firebase 

console. Dengan Performance Monitoring, dapat memahami di mana dan kapan 

performa aplikasi dapat ditingkatkan, sehingga dapat menggunakan informasi 

tersebut untuk memperbaiki masalah performa. (Firebase, 2017). 

 

2.2.3.  FlightAware 

FlightAware berdiri tahun 2005 yang merupakan perusahaan data pelacakan 

penerbangan terbesar di dunia dan menyediakan lebih dari 10.000 operator pesawat 

terbang dan perusahaan jasa serta lebih dari 12.000.000 penumpang dengan solusi 

pelacakan penerbangan global. FlightAware memanfaatkan data dari sistem kontrol 

lalu lintas udara di lebih dari 55 negara, dari jaringan stasiun ADS-B (Automatic 

Dependent Surveillance-Broadcast) milik FlightAware di lebih dari 150 negara, 
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dari ADS-B global berbasis ruang angkasa, dan menggunakan datalink global 

(satelit / VHF) melalui setiap penyedia utama , termasuk ARINC, SITA, Satcom 

Direct, Garmin, Honeywell GDC, dan UVdatalink. 

Integrasi mulus FlightAware dari ribuan sumber data real-time dan seluruh 

dunia yang dikombinasikan dengan antarmuka berbasis web dan umpan data 

FlightAware yang kuat, intuitif, responsif, dan dapat diandalkan menghasilkan 

aplikasi dan layanan pelacakan penerbangan yang paling mampu dan berguna. 

FlightAware menawarkan layanan API FlightXML yang merupakan 

layanan web inovatif yang memungkinkan pelanggan merancang aplikasi mereka 

sendiri yang memanfaatkan data penerbangan ekstensif yang ditawarkan oleh 

FlightAware. Aplikasi dapat mengakses dan menanggapi informasi tentang 

penerbangan saat ini, yang akan datang, maupun baru selesai. (FlightAware, 2017). 

 

2.2.4.  Android 

Android merupakan Sistem Operasi berbasis LINUX dengan sumber kode 

terbuka dibawah lisensi APACHE 2.0 yang dibuat untuk beragam perangkat yang 

berbeda. (Android, 2015). 

Saat ini Android menjadi pesaing utama dari produk smartphone lainnya 

seperti Apple dan Blackberry karena Android memiliki beberapa kelebihan 

daripada smartphone lain, yaitu: 

a. Android bersifat Open Source yang artinya pengembang (Developer Android) 

bebas untuk mengembangkan aplikasi pada platform ini.11 
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b. Lengkap. Android menyediakan tools untuk membangun software yang sangat 

lengkap dibanding dengan platform lain. 

c. Bebas (Free Platform). Android adalah platform mobile yang tidak memiliki 

batasan dalam mengembangkan aplikasinya. Tidak ada lisensi dalam 

mengembangkan aplikasi Android. (Desta Mundi Wahyujati, 2017). 

 

2.2.5.  JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) merupakan lightweight data yang 

berbasis Javascript. JSON ditulis dengan format yang dapat dibaca dan dkenali oleh 

manusia untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan array asosiatif. 

JSON merupakan bahasa independen yang lengkap dan menggunakan 

konvensi yang familiar untuk berbagai macam bahasa, antara lain C, C+, C#, Java, 

Javascript, Perl, Python, dan lainnya (Ecma International, 2013). 

 

2.2.6.  API 

Application Programming Interface (API) atau Antarmuka Pemrograman 

Aplikasi adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan 

oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. 

(M. Ichwan, dkk, 2011). 

API sistem operasi biasanya diintegrasikan ke dalam kit pengembangan 

perangkat lunak untuk program yang sesuai. API terdiri dari dua elemen terkait. 

Yang pertama adalah spesifikasi yang menggambarkan bagaimana informasi 

dipertukarkan antar program, dilakukan dalam bentuk permintaan untuk 
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pengolahan dan pengembalian data yang diperlukan. Yang kedua adalah antarmuka 

perangkat lunak yang ditulis dengan spesifikasi dan diterbitkan dengan cara tertentu 

untuk digunakan. Perangkat lunak yang ingin mengakses fitur dan kemampuan API 

perlu disebutkan dan perangkat lunak yang menciptakan API perlu dipublikasikan. 

(API, 2017). 


