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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1.Tinjauan Pustaka 

Beberapa pustaka yang digunakan untuk menyusun penelitian yaitu : 

Tabel 2.1 Tinjauan  Pustaka 

Parameter 

Penulis 

Tahun Objek Teknologi Bahasa 

Pemrograman 

Sahab Habibi  2014  Tempat 

wisata  

GIS, Google 

Maps, LBS, 

Android  

Java, XML 

Sasrimita  2015  Sekolah  GIS, Google 

Maps, Android  

Java, XML 

Wahyu Dwi  

Mustofa  

2015  Bengkel  GPS, Google 

Maps, Android  

Java, XML 

Zara Zulfiana 2013 Bengkel Google Maps, 

Android 

Java, XML 

Bayu Tri Laksana 2015 Dealer LBS, GIS, GPS, 

Google Maps 

Java, XML 

Gilang Torry P 

(yang diusulkan) 

2018 Tempat 

Wisata 

LBS, GPS, 

Google Maps, 

Android, 

RxAndroid 

Java, XML 

 

Pada penelitan yang dilakukan oleh sahab habibi, objek yang digunakan 

adalah tempat wisata. Penelitian di buat dengan menggunakan beberapa teknologi 

seperti GIS, Google maps dan LBS. aplikasi yang dibuat pada penelitian berjalan 

pada platform 
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android yang dibuat dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman yaitu java 

dan XML. 

Sarismita membuat sebuah aplikasi Location based services dengan 

menggunakan teknologi Google map dan berjalan pada sistem operasi android. Objek 

yang digunakan pada aplikasi adalah sekolah. Penelitian di buat pada tahun 2015. 

Wahyu dwi mustofa membuat aplikasi dengan objek bengkel dan berjalan pada 

platform android. Aplikasi di buat dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan 

XML. Beberapa teknologi yang digunakan pada penelitian adalah location based 

services(LBS), Global positioning sistem(GPS) dan google maps. 

Penelitian pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) yang dilakukan di 

universitas gunadarma oleh Zara Zulfiana (2013), teknologi yang digunakan adalah 

Google maps dan android. Sistem mampu menampilkan peta dan informasi lokasi 

bengkel, namun belum terdapat fitur penunjuk arah menuju bengkel. 

Penelitian lain yang dilakukan di STMIK AKAKOM oleh Bayu Tri Laksana 

(2015) menggunakan teknologi LBS, GIS, GPS dan google maps. Sitem yang dibuat 

mampu menampilkan peta lokasi dealer dan informasi dealer sesuai kebutuhan 

pelanggan. Akan tetapi pada sistem ini belum ada pengkategorian berdasarkan jenis 

kendaraan. 

Penelitian yang di usulkan penulis menambahkan teknologi RxAndroid yang 

digunakan untuk mengolah data pada aplikasi yang bertujuan untuk menerapkan 

reactive programming pada aplikasi android. 
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2.2.Dasar Teori 

2.2.1 RxAndroid 

RxAndroid adalah sebuah Java VM yang mengimplementasikan Reactive 

Extension Reactive Extension adalah sebuah library untuk melakukan proses 

asynchronous berdasarkan event dengan menggunakan observable sequences. 

1. Asynchronous adalah kondisi dimana sebuah proses atau lebih dapat berjalan 

bersamaan tanpa mengganggu eksekusi proses lainnya.  

2. Event-based adalah sebuah proses akan di eksekusi berdasarkan event yang terjadi.  

3. Observable sequences, dari observable itu sendiri adalah sebuah objek yang 

berperan sebagai pembungkus data atau bisa juga dikatakan sebagai sumber data 

yang nantinya akan dikonsumsi oleh observer. Konsep ini menggunakan konsep 

observer design pattern. 

2.2.2 Rumus Haversine 

Haversine Formula adalah persamaan penting dalam navigasi, memberikan 

jarak yang jauh lingkaran antara dua titik pada bola dari garis bujur (longitude) dan 

garis lintang (latitude). Haversine formula merupakan kasus khusus dari rumus yang 

lebih umum di trigonometri bola, hukum haversines, yang berkaitan dengan sisi dan 

sudut segitiga bola James Andrew (1805). 
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Rumus Haversine dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2); 

y = (lat2-lat1); 

d = sqrt(x*x+y*y)*R 

 
Keterangan Rumus: 

 

lat1 = Latitude pengguna 

lon1 = Longitude pengguna   

lat2 = Latitude wisata 

lon2 = Longitude wisata 

x = Selisih Longitude pengguna dengan wisata 

y = Selisih Lattitude pengguna dengan wisata 

d = hasil jarak 

R = Radius Bumi = 6371 km 

1 derajat = 0.0174532925 radian 
 

 

2.2.3 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat dengan sistem komputer yang 

digunakan untuk memetakan kondisi dan peristiwa yang terjadi dimuka bumi. 

Teknologi SIG ini dapat mengintegrasikan sistem operasi database seperti query dan 

analisis statistik dengan berbagai keuntungan analisis geografis yang ditawarkan dalam 

bentuk peta. (Mukti Zainuddin, 2006) 

2.2.4 Google Map API 

Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat 

popular.Google Maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat 

suatu daerah. Dengan kata lain,Google Maps merupakan suatu peta yang dapat dilihat 

dengan menggunakan suatu browser. Kita dapat menambahkan fiturGoogle Maps 
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dalam web yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar maupun gratis 

sekalipun denganGoogle Maps API. Google Maps APIadalah suatu library yang 

berbentuk JavaScript. (Kindarto, 2008). 

2.2.5 Location Based Services (LBS)  

Merupakan suatu layanan yang bereaksi aktif terhadap perubahan entitas posisi 

sehingga mampu mendeteksi letak objek dan memberikan layanan sesuai dengan letak 

objek yang telah diketahui tersebut. Agar LBS bisa berfungsi maka diperlukan 

teknologi “Mobile Positioning”. Sebelumnya, LBS hanya dimungkinkan oleh institusi 

yang memang benar-benar membutuhkannya seperti jasa ekspedisi/kurir. Karena biaya 

yang mahal saat itu mereka hanya menggunakan GPS receiver sebagai alatnya. Dengan 

berkembangnya teknologi GSM, maka LBS menjadi semakin mudah dan murah, 

bahkan untuk individu sekalipun. (Stefan stainiger,2017) 

2.2.6 MySQL 

MySQL  merupakan  Relational Database Management System (RDBMS) yang 

mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat di 

akses oleh banyak user. (Raharjo , 2011). 

MySQL  adalah  sebuah  software open source yang digunakan untuk membuat 

sebuah database. (Kadir, 2008). 

2.2.7 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah suatu format pertukaran data 

komputer. Format dari JSON adalah berbasis teks, dapat terbaca oleh manusia, 
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digunakan untuk mempresentasikan struktur data sederhana, dan tidak bergantung 

dengan bahasa apapun.(Deitel, 2012). 

2.2.8 XML 

Extensible Markup Languange (XML) merupakan teknologi dengan aplikasi 

dunia nyata, khusunya untuk manajemen, tampilan, dan organisaasi data XML, bekerja 

dengan tujuan markup dari setiap jenis data tetapi dengan kompleksitas yang di 

eliminasi, XML tidak benar-benar merupakan bahasa, terapi pada sintak yang 

digunaakan untuk menjelaskan arkup lain (Hunter et al, 2007) 

2.2.9 Web Service 

Web Service Web Service adalah sekumpulan application logic beserta object-

object dan method-method yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang 

terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP 

(Simple Object Access Protocol). Web service sebagai sekumpulan fungsi program 

untuk melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal ini tentu manipulasi data – 

mengambil, menambahkan atau mengubah data. Web Service merupakan suatu sistem 

yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar 

sistem (aplikasi) dalam suatu jaringan. 

 


