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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjawuan Pustaka 

 Tinjauan pustaka diambil dari berbagai sumber, sebagai berikut: 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu dan Diususlkan

JUDUL PENGARANG PERBEDAAN KELEMAHAN 

Pembuatan 

pencarian Lokasi  

ATM di DIY 

Arif Faishal 

(2008) SIMIK 

AKAKOM 

Pencarian ATM  

dan lokasi 

pencaharian hanya 

di wilayah  DIY 

Hanya mencakup 

wilayah yang di 

tentukan dan tidak 

didukung semua 

perangkat terbaru 

Pembuatan 

Aplikasi Location 

Based Service 

Wisata Kuliner 

Yogyakarta  

Acip Budi 

Hendratno  

(2012) STIMIK 

AKAKOM 

Pencarian lokasi 

wisata dan kuliner 

Didaerah  DIY   

Hanya mencakup 

wilayah yang di 

tentukan dan tidak 

didukung semua 

perangkat terbaru 
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 Untuk pencarian lokasi wisata di sumbawa barat berbasis android dinamis 

akan dibangun menggunakan java dan PHP, aplikasi ini nantinya akan mendukung 

pencarian lokasi wisata dan menampilkan lokasi wisata terdekat dari pengguna 

2.2 DasarTeori 

2.2.1 Wisata : 

 Pantai perbatasan daratan dengan laut atau massa air lainnya dan bagian 

yang dapat pengaruh dari air tersebut(Kamus Besar B. Indonesia). Alam merupakan 

perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya 

sebagai obyek tujuan wisata  (Kamus Besar B. Indonesia). Kuliner merupakan suatu 

perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari 

Pembuatan 

Pencarian Lokasi  

Apotek di DIY 

Aris budiatno  

(2015) STIMIK 

AKAKOM 

Pencarian lokasi 

Apotek Didaerah  DIY 

Hanya mencakup 

wilayah yang di 

tentukan tidak 

didukung semua 

perangkat terbaru 

Aplikasi E-

Tourisem Di 

Pulau Lombok 

 

Pahrul Irfan 

(2017) STIMIK 

STIKOM BALI 

 

Pencarian lokasi 

hanya seputaran 

daerah lombok 

 

Hanya mencakup 

wilayah yang di 

tentukan tidak 

didukung semua 

perangkat terbaru 

 

Aplikasi 

pencarian wisata 

kuliner berbasis 

adnroid 

Hana Andiana 

Maulida (2017) 

UGM 

 

Pencarian meliputi 

seluruh indonesia 

Pencarian lokasi 

wisata yang 

meliputi indonesia 
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suatu daerah. Wisata sendiri adalah berpergian secara bersama-sama dengan tujuan 

untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan dan lain-lain.(Kamus Besar B. 

Indonesia) 

2.2.2 Pengertian Adroid 

 Android adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuh (touchscreen) seperti mobile dan komputer tablet. 

Android pada awalnya dikembangkan oleh Android, Inc, yang didukung Google 

finansial dan kemudian dibeli pada tahun 2005. Android ini diresmikan pada tahun 

2007 seiring dengan berdirinya Open Handset Alliance-konsorsium hardware, 

software, dan perusahaan telekomunikasi yang ditujukan untuk memajukan standar 

perangkat selular. Antarmuka pengguna Android didasarkan pada manipulasi 

langsung, menggunakan masukan sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, 

seperti menggesek, mengetuk, mencubit, dan membalikkan cubitan untuk 

memanipulasi obyek di layar. 

 

2.2.3 Spherical Law of Cosines 

 Salah satu solusi untuk menghitung jarak antara 2 lokasi di atas permukaan 

bumi adalah dengan rumus Spherical Law of Cosines. Dengan menggunakan rumus 

tersebut , kita dapat menentukan jarak dengan cukup akurat . Spherical Law of 



7 

 

 

 

Cosines dirumuskan delam persamaan : d = ACOS(SIN(Lat1) x SIN(Lat2) + 

COS(Lat1) x COS(Lat2) X COS(Lon2-Lon1)) x 6371. Lat1 menunjukkan lintang 

lokasi 1, Lon1 menunjukkan bujur lokasi 1, Lat2 adalah lintang lokasi 2, Lon2 adalah 

bujur lokasi 2 dan d adalah jarak antara 2 lokasi tersebut dalam satuan km. (Movable 

Type Script, 2014). Penerapan rumus Spherical Law of Cosines pada penelitian ini 

akan digunakan pada aplikasi server yaitu untuk menghitung jarak antara lokasi 

pengguna dengan lokasi tempat wisata. Sehingga data tempat wisata yang diunduh 

dari server hanya data tempat wisata yang berada dalam radius 5 km dari lokasi 

pengguna. Contoh perhitungan Spherical Law of Cosines dapat dilihat pada Lampiran 

(http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2154895555052.) 

2.2.4 Maps API Key (Application Programming Interface) 

 Agar kita dapat mengakses atau menggunakan Google Maps API sebelumnya 

kita harus memiliki ijin yang diberikan oleh Google yaitu Google Maps API Key. 

Untuk mendapatkan API Key kita hanya memerlukan akun google saja (gmail.com) 

yang digunakan untuk login serta ijin penggunaan API Key, kunjungi 

(https://code.google.com/Apis/console/?noredirect&pli=1) untuk mendapatkan API 

Key. Penggunaan API Versi 2 lebih sering digunakan developer android dalam 

membangun aplikasi penentuan lokasi. Kini Maps API sudah tersedia Versi 3 yang 

tentunya memiliki fasilitas hak akses yang lebih tinggi dari V2. Namun API Key V3 

lebih banyak diterapkan pada Web. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2154895555052
https://code.google.com/apis/console/?noredirect&pli=1
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2.2.5 GPS 

 GPS (Global Positioning System) adalah sistem navigasi atau penentu posisi 

dengan memanfaatkan satelit. Sistem ini dibuat untuk memberikan posisi dan 

informasi mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa tergantung waktu 

dan cuaca. Penggambarannya dengan menggunakan nilai koordinat X dan Y atau 

garis bujur dan garis lintang (longitude/latitude). Untuk menggunakan GPS 

sebagaimana fungsinya paling tidak GPS harus memiliki 3 signal satelit untuk 

menghitung posisi 2D dan dibutuhkan 4 atau lebih signal satelit untuk menghitung 

posisi 3D (longitude, latitude, altitude). Dengan informasi posisi, GPS dapat 

digunakan untuk arah, lintasan, jarak tempuh, jarak ke tujuan, matahari terbit atau 

tenggelam dan lain sebagainya. 

2.2.6 LBS 

 LBS (Location Based Service) merupakan istilah umum yang digunakan 

untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat 

yang kita gambarkan. Terdapat 2 unsur pada LBS, yaitu : 

1. Location Meneger (API Maps) 

Untuk menyediakan tools/source kedalam LBS, menyediakan peta beserta 

fitur-fitur tampilan seperti satelit, jalan maupun keduanya. 
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2. Location Provider (API Location) 

Untuk menyediakan pencarian lokasi yang digunakan oleh device. API 

Location yang terhubung dengan data GPS akan mendapatkan data lokasi 

secara real time. 

 

2.2.7 Web Service 

 Web service ataupun juga metode pertukaran data, tanpa memperhatikan 

dimana sebuah database ditanamkan, dibuat dalam bahasa apa sebuah aplikasi yang 

mengkonsumsi data, dan di platform apa sebuah data itu dikonsumsi. Web service 

mampu menunjang interoperabilitas. Sehingga web service mampu menjadi sebuah 

jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Menurut W3C Web services 

Architecture Working Group Web service adalah sebuah sistem software yang di 

desain untuk mendukung interoperabilitas interaksi mesin melalui sebuah jaringan. 

Interface web service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu 

diproses oleh mesin. Sistem lain yang akan berinteraksi dengan web service hanya 

memerlukan SOAP (Simple Object Access Protocol), yang biasanya disampaikan 

dengan HTTP dan XML sehingga mempunyai korelasi dengan standar Web. Ada 

berbagai macam segi keuntungan dalam penggunaan web service, yaitu : 

1. Web Service mempunyai sifat interoperability sehingga bisa diakses oleh 

aplikasi yang berjalan pada platform yang berbeda-beda. 
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2. Web Service menggunakan standar dan protocol terbuka pada Internet. 

3. Dengan menggunakan HTTP atau SMTP, Web Service bisa menembus 

pengamanan firewall suatu organisasi tanpa mengubah konfigurasi firewall. 

4. Web Service memungkinkan fungsi-fungsi pada banyak perangkat lunak di 

Internet untuk dipadukan menjadi satu Web Service baru. 

5. Web Service memungkinkan penggunaan ulang layanan dan komponen. 

6. Web Service bersifat loosely-coupled terhadap client. 

7. Dukungan interface yang stabil. 

8. Mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise 

9. dan Secure (Aman) 

 

2.2.8  JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, 

mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat 

(generate) oleh computer. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada 

Bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya Bahasa yang umum 

digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, 

Python dan lain-lain (http://www.json.org/json-id.html).  

 

 

http://www.json.org/json-id.html
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2.2.9  Persyaratan 

Android Mobile Device 

1. Minimum versi 2.3.3 (Gingerbread), prosesor 832MHz 

2. Minimum 256MB RAM 

3. Jaringan minimum 2G Network GSM, 3G Network HSDPA 7.2Mbps 

4. Dimensi 104 x 58 x11.5mm, 256K warna, ukuran 240 x 320px 

5. Touch sensitive control dan Multi touch input metod 

6. 3.5mm jack 

7. Kamera 2Mp, 1600x1200px, QVGA 15fps 

8. Browser WAP 2.0/xHTML. HTML 

9. GPS with GPS Support, Java MIDP2.1 

 

2.2.10 MySQL 

MySQL adalah multi user database yang menggunakan bahasa Structured Query 

Language (SQL). SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses 

database server. (Bimo Sunarfrihantono, 2003) 
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2.2.11 UML (Unified Modelling Language) 

  UML merupakan bagian dari notasi grafis yang didukung oleh model-model 

tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, 

khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi obyek 

(Object Orientation). UML memiliki diagram yang digunakan untuk memvisualkan 

rancangan-rancangan yang akan diimplementasikan. Diagram tersebut diantaranya 

activity diagram, class diagram, component diagram, sequence, deployment, Object, 

use case communication, state machine, interaction overview dan package 

(Darwiyanti Sri, 2013, Pengenalan Unifed Modeling Language 

(http://ilmukomputer.com). 

http://ilmukomputer.com/

