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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Ada banyak sistem informasi yang berbasis web dan sms gateway yang 

telah dibuat untuk skirpsi dan tugas akhir dan ada beberapa yang telah 

dipublikasikan pada jurnal, skripsi dan sebagainya, diantaranya yaitu : 

Penelitian mengenai pariwisata berbasis web pernah dilakukan oleh 

Saepuloh (2013) yang membahas  mengenai  informasi fasilitas - fasilitas objek 

wisata dan tempat penginapan di Sukabumi  serta sarana tranportasi pada obyek 

wisata tersebut. 

Penelitian lain sejenis yang membahas mengenai sistem informasi geografis 

pariwisata di Kabupaten Bantul berbasis web pernah dilakukan oleh  Armanda 

(2015).  Penelitian tersebut  berisi  pencarian obyek – obyek wisata dan sarana 

pendukung wisata di Bantul saja. 

Ulemlem (2015), membuat sistem informasi pariswisata di nusa tenggara 

Timur dipulau Masela. Sistem Informasi ini dapat membantu memperkenalkan 

obyek wisata dengan menggunakan Audio video dan berita-berita mengenai 

informasi pariwisata di pulau Masela. 

Kumara (2016) membuat sistem informasi pariwista dikabupaten 

bantul.Sistem informasi ini dapat membantu memperkenalkan pariwisata serta 

menyampaikan  informasi tentang wisata dan kebudayaan. 
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Sedangkan penelitian yang akan dilakukan kali ini akan dibangun sistem 

informasi pariwisata  menggunakan Gis  untuk obyek – obyek wisata di daerah 

Istimewa Yogyakarta Selain itu juga akan menampilkan informasi mengenai 

detail tempat  hotel dan kuliner, wisata sarana pendukung wisata dan tempat 

layanan umum terdekat disekitar tempat wisata. 

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu 

No Nama  Objek penelitian  Metode Hasil 

1   Saepuloh 

(2013) 

Objek wisata 

dan tempat 

penginapan di 

Sukabumi 

Google Maps Menambahkan 

letak obyek 

wisata, dan 

penginapan 

2 Armanda 

(2015) 

Obyek – obyek 

wisata dan 

sarana 

pendukung 

wisata di Bantul 

Google Maps Menampilkan 

Lokasi tempat 

wisata  dan 

informasi  

3 Ulemlem 

(2015) 

Sistem Informasi 

Pariwisata Di 

Pulau Masela 

Maluku Barat 

Daya Berbasis 

Web 

Google Maps Menampilkan 

audio,tidak 

menampilkan 

peta 

4 Kumara 

(2016) 

Objek Wisata 

yang bantul 

letak tempat 

wisata  

Google Maps Mengetahui 

jarak dari satu 

objek ke objek 

lainnya. 

5 Joko  

(2019) 

 

Sistem informasi 

geografis Di 

yogyakarta 

Melakukan 

pencarian   

Google Maps 

dan metode 

Haversine 

Menampilkan 

informasi yang 

detail  dan 

tempat layanan 

umum 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi Geografis (SIG) atau Geografic Information  System 

(GIS) adalah suatu system berbasis computer yang digunakan untuk menyimpan 

dan mengelola informasi geografis. Pengertian lain dari SIG adalah seperangkat 

alat untuk mengkoleksi, menyimpan, mengambil kembali data keruangan 

permukaan bumi untuk tujuan tertentu (Prahasta, 2005). 

 

2.2.2 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 

SIG WEB yaitu Sistem informasi Geografis berbasis web, adalah berbasis sig 

yang dapat dijalankan dan dialokasikan pada suatu web browser apakah alikasi 

tersebut dalam suatu jaringan computer global yaitu internet ataupun dalam  sauatu 

jaringan computer LAN  atau dalam PC namun memiliki dan terkonfigurasi dalam 

setting jaringan dalam web server – nya. tertentu (Prahasta, 2005). 

 

2.2.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 

 PHP adalah suatu bahasa server side yang didesain khusus untuk aplikasi 

web.php dapat disisipkan diantara bhasa HTML dan arena bahasa server – side, 

maka bahasa php akan dieksekusi di sever, sehingga dikirim ke Browser adalah 

“hasil jadi”dalam bentuk HTML dan kode php anda tidak akan terlihat. (Kadir, 

2009). 
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2.2.4 MySQL 

 MySQL adalah sebuah system manajemen database relasi (relatinal 

database system) yang bersifat “terbuka” open source, artinya siapa saja boleh 

menggunakan dan tidak dicekal. MySQL adalah multiuser database yang 

menggunakan bahasa Structured quaery Language (SQL). SQL adalah bahasa 

standar yang digunakan untuk mengakses databse server. Mysql merupakansuatu 

sistem manajeman database yang digunkan untuk memproses,  mengakses, 

menambah data pada suatu database komputer. Database merupakan kumpulan 

data yang struktur. (Nugroho, 2004). 

 

2.2.5 HTML (Hypertext Markup Language) 

 HTML merupakan singkatan dari Hypertxt Markup Language artinya 

bahasa HTML adalah bahasa markup untuk memformat konten halaman web. 

Dengan kata lain, bahasa HTML digunakan untuk mengatur bagaimana 

penampilan data pemformatan konten web. (Winarno, 2014). 

 

2.2.6  Haversine 

Formula haversine adalah persamaan penting dalam sistem navigasi, nantinya 

formula haversine ini akan menghasilkan jarak terpendek antara dua titik, 

misalnya pada bola yang diambil dari garis bujur (longtitude) dan garis lintang 

(latitude) 
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Formula ini pertama kali ditemukan oleh Jamez Andrew di tahun 1805, dan 

digunakan pertama kali oleh Josef de Mendoza y Ríos di tahun 1801. Istilah 

haversine ini sendiri diciptakan pada tahun 1835 oleh Prof. James Inman.  

Josef de Mendoza y Ríos menggunakan haversine pertama kali dalam 

penelitiannya tentang “Masalah Utama Astronomi Nautical“, Proc.Royal Soc, Dec 

22. 1796. Haversine digunakan untuk menemukan jarak antar bintang. 

Rumus haversine Formula 

a = sin²(Δφ/2) + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ sin²(Δλ/2)        (2.1) 

c = 2 ⋅ atan2( √a, √(1−a) ) 

d = R ⋅ c 

Keterangan : 

φ adalah latitude, λ adalah longitude, R is radius bumi (radius = 6,371km); 

“perlu dicatat, bahwa sudut harus dalam radian agar bisa berjalan di fungsi 

trigonometri!” 
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Hukum Haversine 

 

Gambar.2.1 Hukum Haversine 

Rumus haversin merupakan rumus yang sering digunakan dalam navigasi, rumus 

Haversine digunakan untuk menghitung jarak antara titik di permukaan bumi 

menggunakan garis lintang (longitude) dan garis bujur (lattitude) sebagai variabel 

inputan. Haversine formula adalah persamaan penting pada navigasi, memberikan 

jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (bumi) berdasarkan 

bujur dan lintang. Dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna 

dengan jari-jari R 6.367, 45 km, dan lokasi dari 2 titik di koordinant bola (lintang 

dan bujur) masing-masing adalah lon1, lat1, dan lon2, lat2, maka rumus 

Haversine dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2);     (2.2) 

y= (lat2-lat1); 

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

x = Longitude (Lintang) 

y= Lattitude ( Bujur) 

d= Jarak 

R= Radius Bumi =6371 km 

1 derajat= 0.0174532925 radian 

Contoh Perhitungan Rumus Haversine 

Lokasi 1:lon1= 119.800801, lat1= -0.790175 Lokasi 2:lon2= 119.8428 , lat2= -

0.8989 lat1 = -0.790175 * 0.0174532925 radian = -0.013791155 radianlon1= 

119.800801 * 0.0174532925 radian = 2.090918422 radian lat2 = -0.8989 * 

0.0174532925 radian = -0.01569 radian lon2= 119.8428 * 0.0174532925 radian= 

2.091651 radian x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2)  = (2.091651-2.090918422) 

* cos ((-0.013791155 + -0.01569)/2)   = 0.0007329412 y = (lat2-lat1) = (-

0.01569- (-0.013791155))   = -0.001897609 d= sqrt (x*x + y*y) * R= 

sqrt((0.0007329412*0.0007329412)+( -0.001897609*- 0.001897609))*6371 = 

sqrt (0.0000041381) * 6371  =12.96012927 km 
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2.2.8   Nomor koordinat  GPS 

Nomor koordinat  GPS atau Lokasi diwakili 2 angka GPS banyak 

digunakan untuk smartphone, koordinat GPS digunakan sebagai navigasi dan 

koordinat GPS dapat diterima oleh signal GPS. Bagaiman membaca koordinat 

GPS dengan Latitude dan Longitude. 

Untuk menjelaskan lokasi koordinat GPS dapat dilihat dibawah ini Koordinat 

lokasi bumi dengan GPS memiliki 2 angka menunjukan garis horisontal dan 

vertikal. 

Diawali dengan 2 koordinat letak bumi dari angka depan Latitude (ketinggian) 

dan angka belakang Longitude (panjang) 

1. Latitude = garis lintang mengarah dari khatulistiwa (0) ke kutub selatan, 

atau khatulistiwa ke kutub utara (sudut 0-90 dan 0 -90) 

2.  Longitude = garis bujur adalah garis horizontal seperti dari khatulistiwa. 

Sudut 0 (Greenwich) ke arah Hawai adalah 0-180, sedangkan 

kebalikannya dari 0 ke -180 

Latitude adalah garis yang horisontal / mendatar. Titik 0 adalah sudut ekuator, 

tanda + menunjukan arah ke atas menuju kutub utara, sedangkan tanda minus di 

koordinat Latitude menuju ke kutub selatan. 
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Gambar.2.2 Latitude dan Longitude 

 

Longitude adalah garis lintang  Angka dari sudut bundar bumi horisontal. Titik 

diawali dari 0 ke 180 derajat, dan 0 ke-180 ke arah sebaliknya. Titik 0 dimulai 

dari garis negara Inggris. Mengarah ke Indonesia akan menjadi angka positif. 

Kebalikannya koordinat Longitude minus adalah arah kebalikan. 

 

Gambar.2.3 garis lintang  Angka dari  

sudut bundar bumi horisontal 


