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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Andre Tri Intarto, Basar Alam, dan Dedy Hermanto (2018) 

mengembangkan sebuah aplikasi pencarian hotel Kota Palembang berbasis mobile 

agar dapat membantu pencari hotel dan memberikan informasi hotel. Metodologi 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi Waterfall yang 

didalamnya terdiri dari beberapa tahapan mulai dari analisis, desain, pengodean, 

dan pengujian. Adapun keluaran yang dihasilkan dari sistem ini adalah aplikasi 

pencarian hotel di Kota Palembang berbasis Android.  

I Wayan Eka Swastikayana (2011) mengembangkan website wisata 

Kabupaten Gianyar sehingga lebih menarik dan dapat dinikmati oleh masyarakat 

luas, penyajian informasi dalam bentuk website akan memudahkan masyarakat 

untuk mengaksesnya. Motodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah 

dengan metode Waterfall. Perancangan peta yang ditampilkan menggunakan 

Google Maps API. Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi ini 

adalah PHP sebagai bahasa pemograman, MySQL sebagai database server, 

Macromedia Dreamweaver 8 sebagai penunjang. Adapun keluaran dari sistem ini 

adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek wisata 

yang ada di Kabupaten Gianyar berserta fasilitas pendukungnya 
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Stary Isnianti (2016) mengembangkan sebuah aplikasi untuk memudahkan 

masyarakat atau pengunjung melakukan reservasi dan mengecek ketersedian kamar 

via smartphone android. Tahapan penelitian melalaui tahapan analisis dengan 

analisis PIECES, kelayakan dan kebutuhan, implementasi dengan PHP dan android, 

pengujiannya diuji coba dengan black box testing dan white black box testing. 

Hasilnya memberikan informasi kepada pemesan atau tamu hotel tentang informasi 

hotel, fasilitas, tipe kamar, dan foto-foto dari hotel Pondok Anggun. 

Nurul Arifin (2016) memanfaatkan smartphone berbasis android pada 

obyek perguruan tinggi untuk memberikan informasi jurusan, akreditasi jurusan, 

dan nama perguruan tinggi. Pada sistem ini belum terdapat fungsi pencarian 

terhadap obyek perguruan terdekat 

 Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi untuk masyarakat atau 

pengunjung untuk melakukan reservasi hotel menggunakan smartphone android. 

Motodologi pengembangan sistem menggunakan waterfall. Perancangan peta yang 

ditampilkan menggunakan Google Maps API. Perangkat lunak yang digunakan 

dalam membangun aplikasi ini adalah Java sebagai bahasa pemograman, MySQL 

sebagai database server. Keluaran dari aplikasi ini adalah memberikan informasi 

tentang hotel, lokasi, fasilitas dan reservasi kamar. 
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Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian 

No Sumber Objek Masalah Teknologi Hasil 

1 Andrey Tri 

Intarto, 

Basar 

Alam, 

Dedy 

Hermanto 

(2018) 

Aplikasi 

pencarian 

hotel berbasis 

android ( 

Kota 

Palembang ) 

Para pencari 

hotel kesulitan 

mencari hotel 

Metodologi 

waterfall 

Membantu 

masyarakat 

pencari 

hotel dan 

memberikan 

informasi 

hotel. 

2 I Wayan 

Eka 

Swastikay

ana (2011) 

Aplikasi 

informasi 

geografis 

pariwisata 

berbasis web 

( Kabupaten 

Gianyar) 

Kurangnya 

media promosi, 

masih 

menggunakan 

surat kabar dan 

pamphlet. 

Metodologi 

waterfall 

Membantu 

pemerintah 

Kabupaten 

Gianyar 

melakukan 

promosi. 

3 Stary 

Isnianti 

(2016) 

Aplikasi 

Reservasi 

kamar hotel 

berbasis 

android 

(Pondok 

Anggun 

Yogyakarta) 

Masih 

menggunakan 

sistem manual 

dan belum 

menggunakan 

teknologi yang 

terkomputerisa

si. 

PIECES Memudahka

n 

pengunjung 

atau tamu 

hotel dalam 

melakukan 

reservasi 

dan 

mengecek 

ketersedian 

kamar. 

4 Nurul 

Arifin 

(2016) 

Sistem 

Informasi 

Geogragis 

Perguruan 

Tinngi Di 

Yogyakarta 

Informasi 

perguruan 

tinggi yang 

hanya dapat di 

akses di 

forlap.dikti.go.i

d yang hanya 

menampilkan 

informasi 

perguruan 

tinngi dan 

jurusan 

Google 

Maps 

Memberika

n detail 

informasi 

perguruan 

tinngi, di 

aplikasi 

pengguna 

dapat 

melihat 

informasi 

tentang 

perguruan 
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tinngi dan 

melihat rute 

dari lokasi 

pengguna 

menuju 

perguruan 

yang telah 

dipilih. 

5 Budi 

Raharjo 

(2019) 

Aplikasi 

Sistem 

Informasi 

Geografis 

Berbasis 

Android 

Untuk 

Reservasi dan 

Pemetaan 

Hotel di Kota 

Pati 

Pencari hotel 

kesulitan 

mencari dan 

pesan hotel 

Metodologi 

waterfall 

Memudahka

n 

masyarakat 

untuk 

melakukan 

pemesanan 

hotel. 

  

2.2 Dasar Teori  

2.2.1 Android 

 Aplikasi android ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Android SDK 

Tools mengompilasi kode bersama data dan file sumber daya menjadi sebuah APK. 

APK merupakan paket android, yang berupa file arsip dengan akhiran .apk. Satu 

file APK berisi semua materi aplikasi android dan merupakan file yang digunakan 

perangkat android untuk memasang aplikasi. Sistem operasi android merupakan 

sistem Linux multi-pengguna yang di dalamnya setiap aplikasi merupakan 

pengguna yang berbeda, Dengan cara ini, sistem android mengimplementasikan 

prinsip privilese minim. Ini berarti, secara default aplikasi hanya memiliki akses ke 

komponen yang diperlukannya untuk melakukan pekerjaannya dan tidak lebih dari 
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itu. Hal ini menghasilkan lingkungan yang sangat aman sehingga aplikasi tidak bisa 

mengakses bagian sistem bila tidak diberi izin. (Android, 2019) 

 

2.2.2 Geografi 

 Kata Geografi sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu geo yang berarti 

bumi dan graphein yang berarti tulisan atau menjelaskan. Geografi dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang 

ada dipermukaan bumi. 

 

2.2.3 Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini 

menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data 

atribut dan spasial. (Eddy Prahasta, 2005) 

 

2.2.4 Manfaat Sistem Informasi Geografis 

 Sistem informasi geografis sangat efektif di dalam membantu proses-proses 

pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta yang telah di miliki oleh setiap 

orang yang menggunakannya dan selalu berdampingan dengan lingkungan fisik 

dunia yang penuh dengan kesan-kesan visual. Sistem informasi geografis memiliki 

kemampuan-kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di 

permukaan bumi ke dalam bentuk beberapa layer atau coverage data spasial. (Eddy 

Prahasta,2005) 
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2.2.5 Peta 

 Peta merupakan penyajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu 

dan digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi peta dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai perwakilan dari objek-objek spasial 

di permukaan bumi. (Riyanto, Prilnali EP., Hendi Indelarko, 2009)  

 

2.2.6 Google Maps 

 Google Maps API adalah merupakan library JavaScript. 

Menggunakan/memprogram Google Maps API sangat mudah. Yang di butuhkan 

adalah pengetahuan tentang HTML dan JavaScript, serta koneksi internet. Dengan 

menggunakan Google Maps API dapat menghemat waktu dan biaya untuk 

membangun aplikasi peta digital yang handal, sehingga dapat fokus hanya pada 

data-data. Biarkan data peta-peta dunia menjadi urusan Google saja. Saat ini versi 

terakhir Google Map API adalah versi 3. Versi ini, katanya, akan tampil lebih cepat 

dari versi sebelumnya khususnya untuk browser ponsel. Ya, ponsel, Anda bisa 

membangun situs web yang dilengkapi peta untuk iphone dan ponsel dengan sistem 

operasi android. (Eddy Prahasta, 2005) 

 

2.2.7 Java  

 Java merupakan bahasa yang menghasilkan program yang sangat stabil. 

Karena pointer telah dihilangkan di dalam Java, maka programmer tidak dapat lagi 

mengalokasikan atau mengakses memori secara manual. Seluruh alokasi memori 

oleh Java melalui reference. (Suharto. Herry. dkk, 2005) 
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2.2.8 Android Volley Library 

 Volley adalah perpustakan HTTP yang membuat jaringan untuk aplikasi 

android lebih mudah dan yang terpenting lebih cepat. Manfaat volley penjadwalan 

otomatis permintaan jaringan, beberapa koneksi jaringan bersamaan, API 

permintaan pembatalan atau dapat mengatur blok atau cakupan permintaan untuk 

membatalkan, dan kemudahan untuk prioritas permintaan. (Android, 2019) 

 

2.2.9 PHP 

 PHP merupakan sebuah bahasa scripting sisi server yang menjadi satu 

dengan HTML. Sebagian besar sintaknya mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl. 

Tujuan bahasa ini diciptakan adalah untuk membantu pemograman web dalam 

membuat halaman web dinamis.(Riyanto, 2010) 

 

2.2.10 JSON 

JSON atau JavaScript Object Notation merupakan suatu format ringkas 

pertukaran data komputer. JSON formatnya berbasis teks atau tulisan dengan 

format yang dapat dibaca dan dikenali oleh manusia untuk memperesentasikan 

stuktur data sederhana dan array asosiatif. JSON merupakan bahasa independent 

yang lengkap dan menggunkan konvensi yang familiar bagi programmer bahasa C, 

antara lain bahasa pemograman C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, dan 

lainnya. (JSON, 2015). 
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2.2.11  MySQL 

 MySQL dikenal sebagai database server terutama semenjak internet 

menjadi popular. Software ini banyak digunakan pada berbagai website. Yang 

menarik MySQL tergolong open source dan sangat handal, sehingga menjadi 

pilihan dalam mengelola data berbagai organisasi. Selain itu, MySQl dapat berjalan 

pada beberapa platform, dari Windows sampai ke Linux. (Kadir, Abdul. 2011) 


