
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Untuk Membangun aplikasi ini, ada beberapa dasar penelitian seperti yang 

dilakukan oleh Sigit akbar (2016) dalam aplikasi pemetaan lokasi wifi.id corner 

menggunakan sistem operasi android berbasis google maps. Aplikasi ini 

digunakan untuk mencari lokasi wifi.id corner dengan menampilkan jarak dan 

rute dari posisi pengguna menuju lokasi wifi.id. 

Penelitian tentang pemetean juga pernah dilakukan oleh Rudi hariandi 

(2017), penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi objek wisata di 

sumatera utara dengan menampilkan peta dan jarak lokasi. 

Penelitian tentang sistem informasi geografis dilakukan oleh I gusti ngurah 

made cahyadi (2017), penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi yang 

digunakan  untuk mencari rute rumah sakit terdekat dari posisi pengguna di 

Yogyakarta. 

Penelitian tentang aplikasi pencarian lokasi rumah sakit dan jadawal 

praktek dokter dilakukan oleh Trias retno wulan suci (2017), penelitian ini 

bertujuan untuk mencari lokasi rumah sakit yang berada disekitar radius 3 km 

serta menampilkan jadwal praktek dokter. 

Penelitian tentang aplikasi pencarian bengkel motor dilakukan oleh M 

yusuf (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mencari bengkel motor terdekat 

dengan sistem operasi android berbasis google maps.   
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Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah, Dimana output dari 

penelitian ini akan menampilkan dapat menggambarkan garis dari titik lokasi 

pengguna menuju ke lokasi lapangan futsal yang dipilih, informasi lapangan futsal 

berserta gambar lokasi, alamat, foto, fasilitas, informasi harga dan contact person 

dan informasi jarak dan rute. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

     Parameter 

Penulis 

Objek Metode Bahasa 

Pemrograman 

Interface 

Sigit Akbar (2016) Wifi.id Corner Location 

Based 

Service 

Java, PHP Aplikasi 

Android 

Rudi Hariandi 

(2017) 

Wisata 

Sumatera 

Utara 

Google 

Maps 

Java Aplikasi 

Android 

I Gusti Ngurah 

Made Cahyadi 

(2017) 

Rumah Sakit Location 

Based 

Service 

Java Aplikasi 

Android 

Trias Retno Wulan 

Suci (2017) 

Rumah Sakit 

Dan Jadwal 

Dokter 

Location 

Based 

Service 

Java, PHP Aplikasi 

Android 

M Yusuf (2016) Bengkel 

Motor 

Location 

Based 

Service 

Java Aplikasi 

Android 

Imam Achyar 

Muttaqin (2019) 

Lapangan 

Futsal 

Location 

Based 

Service 

Java, PHP Aplikasi 

Android 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut ESRI (Enviromental System Research Isntirude) mendefinisikan, 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu komponen yang terdiri dari 
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perangkat lunak, perangkat keras, data geografis dan sumber daya manusia yang 

bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, 

memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Riyanto,prilnali 

Eka,Hendi Indelarko, 2009). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem informasi yang 

dapat memadukan antara data grafis dengan data teks (atribut) objek yang 

dihubungkan secara geografiis di bumi (georeference). Di samping itu, Sistem 

Informasi Geografis ini juga dapat menggabungkan data, mengatur data dan 

melakukan analisis data. Untuk selanjutnya menghasilkan output yang dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah geografis. 

Komponen SIG terdiri dari: 

1. Perangkat lunak 

2. Perangkat keras 

3. Data 

4. Pengguna/orang 

5. Aplikasi  

2.2.2 Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System adalah suatu system navigasi global untuk 

menunjukan posisi, yang melingkupi seluruh planet bumi ini. Dengan GPS dapat 

diperoleh informasi mengenai posisi obyek yang berupa koordinat (lintang dan 

bujur) pada saat itu juga.  
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GPS dapat memberikan memberikan informasi tentang posisi, kecepatan 

dan waktu dimana saja di muka bumi setiap saat, dengan ketelitian penentuan 

posisi dalam fraksi milimeter sampai dengan meter. Penentuan posisi dengan 

satelit GPS adalah pengikatan kebelakang dengan jarak, yaitu mengukur ke 

beberaa satelit GPS yang koordinatnya telah diketahui. (Rahman, Hidayatul. 

2010. “PEMROGRAMAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS” 

2.2.3 MySQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen 

basis data SQL atau DBMS Multithread dan multi user. MySQl sebenarnya merupakan 

turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan 

pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan 

otomatis. 

2.2.4 Web Service 

Web service merupakan suatu suatu layanan sistem perangkat lunak yang 

mendukung interaksi dan komunikasi dengan sistem yang berbeda - beda 

(interoptabilitas) pada suatu jaringan. Web service digunakan sebagai bentuk 

layanan oleh sebuah website untuk menyediakan layanan berupa cuplikan – 

cuplikan informasi, sehingga memungkinkan sistem diluar website tersebut dapat 

berinteraksi dengan dengan website tersebut melalui layanan – layanan yang 

disediakan. Web service menyimpan data dengan standar XML sehingga dapat 

diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun 

bahasa compiler. Dalam proses kerjanya web service tidak memerlukan GUI 

karena yang bekerja biasanya pada fungsi logic program dan request data.  
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2.2.5 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.  

2.2.6 Google Maps 

Google maps merupakan sebuah layanan peta dunia virtual berbasis web 

yang disediakan oleh Google. Layanan ini gratis dan dapat anda temukan di 

http://maps.google.com (Rianto,2010). 

Google maps menawarkan peta yang dapat digeser(panned), diperbesar 

(zoom in), diperkecil (zoom out), dapat diganti dalam beberapa mode (map, satelit, 

hybrid, dan lain-lain), fitur pencarian rute (routing), penunjuk arah dari suatu  

objek peta ke objek yang lain (direction), dan juga pencarian tempat 

(place) bisnis di Amerika, Kanada, Jepang, Hongkong, Cina, Inggris, Irlandia 

(hanya pusat kota), dan beberapa bagian Eropa (Rianto, 2010). 


