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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Beberapa acuan yang digunakan dalam pengembangan system dan aplikasi 

ini ditampilkan pada Tabel 2.1 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Tinjauan Pustaka 

No Penulis Objek Teknologi Pelacakan 

Rael-time 

Bahasa 

Pemrogaman 

1 Desi Ayu 

Anjarwati, 

(2017) 

Pencarian 

pelanggan isp 

jogja medianet 

secara 

interaktif  

Webservice Ya Java. PHP 

2 Fadillah (2017) Pencarian 

Lokasi 

Kendaraan 

Antar Jemput                 

Webservice Ya Java, PHP 

3 Hafiz 

Dharmawan, 

(2018) 

pencarian 

petugas PMI 

terdekat untuk 

pendonor darah 

dan informasi 

stok darah 

Firebise Ya Java, JSON 

4 Ika Wahyu 

Febiana, (2013) 

Pencarian 

outlet sego 

njamoer 

Webservice Ya Java, JSON 

5 Faris Auzan 

(2019) 

Pencarian 

Lokasi Servise 

Mobil Terdekat 

Firebise Ya Java, JSON 

 

Pada tahun 2017 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

location based service dinamis pelanggan isp jogja medianet secara interaktif 

berbasis android” yang di buat oleh Desi Ayu Anjarwati dari STMIK Akakom 

Yogyakarta. Aplikasi tersebut dapat melakukan pencarian lokasi pelanggan isp 

jogja medianet. Teknologi ini yang digunakan yaitu web service untuk 

pengambilan dan pengiriman data. 
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Pada tahun 2017 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem 

Pelacakan Lokasi Kendaraan Antar Jemput Anak Sekolah Berbasis Android” 

yang di buat oleh Fadillah dari Universitas Bandar Lampung. Aplikasi ini dapat 

melacak kendaraan pada saat menjemput anak sekolah secara realtime . Teknologi 

ini yang digunakan adalah web servis REST API dan menggunakan looping pada 

Android untuk mengirimkan lokasi latitude dan longitude secara berkala. 

Pada tahun 2018 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Pencarian Petugas PMI terdekat untuk Pendonor Darah dan Informasi Stok Darah 

Secara Realtime Berbasis Android” yang di buat oleh Hafiz Dharmawan dari 

STMIK Akakom Yogyakarta. Aplikasi ini menggunakan Firebase yang 

digunakan untuk melakukan pelacakan dan memeberikan informasi stok darah 

secara real-time. Aplikasi ini diberikan fitur pencarian lokasi petugas PMI 

terdekat dengan radius 10 km.  

Pada tahun 2013 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Location Based Service (LBS) untuk outlet sego njamoer berbasis android” yang 

di buat oleh Ika Wahyu Febiana dari UNIVERSITAS PEMBANGUNAN 

NASIONAL “VETERAN” JATIM,  SURABAYA. Aplikasi tersebut dapat 

melakukan pencarian lokasi outlet sego njamoer berbasis android. Teknologi ini 

yang digunakan yaitu web service untuk pengambilan dan pengiriman data. 

Pada tahun 2019 ini akan dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi 

Pencarian Service Mobil keliling di Yogyakarta berbasis Android Secara 

Realtime” yang di buat oleh Faris Auzan dari STMIK Akakom Yogyakarta. 

Aplikasi ini menggunakan Firebase yang digunakan untuk melakukan pelacakan 
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dan memeberikan informasi stok darah secara real-time. Aplikasi ini diberikan 

fitur pencarian lokasi petugas servise mobil keliling terdekat dengan radius 10 km.  

2.2  Dasar Teori  

2.2.1 Bengkel Mobil 

Pesatnya pertumbuhan kendaraan roda empat di Indonesia ini, tentunya 

membuat bengkel bertumbuh subur. Pada dasarnya bengkel itu terbagi menjadi 

dua macam, yaitu bengkel resmi Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan 

bengkel non ATPM. 

Bengkel mobil resmi ATPM yaitu Bengkel resmi adalah bengkel milik 

dealer atau agen pemegang merek (APM) penjual mobil. Sudah pasti, mereka 

hanya membuka layanan untuk mobil yang mereka jual saja. Tenaga ahli bengkel 

resmi diklaim sangat kompeten. Selain sudah menjalani pelatihan, mereka 

diklasifikasikan dalam tiga spesialisasi, yaitu teknisi general repair, foreman 

general repair, dan service advisor.  

 Sementara itu, bengkel umum adalah bengkel yang tidak memiliki afiliasi 

dengan APM atau dealer mobil tertentu. Semua merek mobil bisa diservis di 

bengkel umum, asalkan teknisinya memang menyanggupi. 

 Suku cadang yang mereka miliki juga cukup beragam. Ada suku cadang 

OEM (original) sama seperti yang dijual di bengkel resmi, after market atau suku 

cadang yang dibuat produsen non-OEM, dan juga suku cadang KW yang biasanya 

diproduksi Cina. 

Keahlian teknisi bengkel umum sifatnya subjektif, ada yang bilang bagus, 

ada yang bilang biasa saja atau jelek. Sebab, gak ada APM atau institusi resmi 
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yang memberikan sertifikasi ke montir bengkel umum walaupun dia jago. Kecuali 

si montir itu pernah ikut pelatihan khusus. Standar suku cadang yang dimiliki oleh 

bengkel resmi sudah pasti sesuai dengan standar mobil yang bersangkutan. 

Pengertian dari service itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan 

kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat 

tersebut pada kondisi semula . Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai 

kondisi awal, yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal 

kembali. Perbaikan memungkinkan untuk terjadinya pergantian bagian alat/spare 

part. Terkadang dari beberapa produk yang ada dipasaran tidak menyediakan 

spare part untuk penggantian saat dilakukan perbaikan, meskipun ada, harga spare 

part tersebut hampir mendekati harga baru satu unit produk tersebut. Hal ini yang 

memaksa user/pelanggan untuk membeli baru produk yang sama.  

 Tidak setiap perbaikan dapat diselesaikan dengan mudah, tergantung 

tingkat kesulitan dan kerumitanassembling/perakitan alat tersebut, mulai dari 

tingkatan jenis bahan hingga tingkat kecanggihan fungsi alat tersebut. Tingkat 

kesulitan tersebutlah yang menumbuhkan perbedaan jenis perbaikan, mulai jenis 

perbaikan ringan, perbaikan sedang dan perbaikan yang sering dinamakan servis 

berat. Dari jenis servis diatas ditentukan biaya perbaikan sesuai tingkat 

kesulitannya. 

2.2.2 Location Based Service 

Location based services adalah layanan berbasis lokasi atau istilah umum 

yang sering digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk 

menemukan lokasi perangkat yang pengguna gunakan. Layanan ini menggunakan 
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teknologi global positioning service (GPS) dan cell-based location dari Google. 

Location based services juga dapat berfungsi sebagai layanan untuk 

mengidentifikasi lokasi dari suatu objek tertentu, seperti menemukan servise 

monil keliling terdekat dan menampilkan peta digital. Dua unsur utama LBS 

adalah : 

1. Location Manager (API Maps) 

Menyediakan tools/source untuk LBS, Application Programming Interface 

(API) Maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi peta beserta 

fitur-fitur lainnya seperti tampilan satelit, jalan, maupun gabungannya. Paket ini 

berada pada com.google.android.maps. 

2.  Location Providers (API Location) 

Pengguna dapat menentukan lokasinya, melacak gerakan/perpindahan, serta 

kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan.  

Location Based Service terdiri dari beberapa komponen di antaranya mobile 

devices, communication network, position component, dan service and content 

provider. 

1. Mobile devices merupakan komponen yang sangat penting. Piranti mobile 

tersebut diantaranya adalah smartphone, PDA, dan lainnya yang dapat 

berfungsi sebagai alat navigasi atau seperti halnya alat navigasi berbasis 

Global Positioning Service. 

2. Communication network berupa jaringan telekomunikasi bergerak yang 

memindahkan data pengguna dari perangkat ke penyedia layanan. 
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3. Position component, yang dimaksud dengan Position component adalah 

posisi pengguna harus ditentukan. Posisi ini dapat didapatkan dengan 

jaringan telekomunikasi atau dengan Global Positioning Service. 

4. Service and content provider adalah penyedia layanan yang menyediakan 

layanan berbeda ke pengguna seperti pencarian rute, kalkulasi posisi, dan 

lainnya. 

2.2.3 Google Maps 

Google Map adalah sebuah penyedia layanan pemetaan dan kartografi 

berbasis web yang disediakan oleh Google dan dapat diakses pada 

http://maps.google.com. Google Map memiliki waktu loading yang relatif cepat. 

Peta pada Google Maps ditampilkan secara tiled map. Google Map menawarkan 

fasilitas peta dan gambar satelit untuk seluruh dunia dan baru baru ini, memiliki 

fitur untuk mencari rute terpendek dari tempat-tempat tertentu. 

 Google Map dapat digunakan sebagai tampilan pada aplikasi baik mobile, 

dekstop, atau web based dengan menggunakan Google Map API. Untuk 

mendapatkan lisensi API tersebut, pengguna terlebih dahulu mendaftarkan 

keystore pada situs Google kemudian mendapatkan API Key yang berfungsi 

sebagai password agar Map bisa ditampilkan pada aplikasi. 

2.2.4 GPS 

Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem navigasi dalam 

menentukan posisi, dengan layanan satelit yang dikembangkan oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, 

kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, dimana saja dan kapan saja tanpa 
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tergantung cuaca. Penentuan posisi GPS digambarkan dengan menggunakan nilai 

koordinat X dan Y (longitude dan Latitude).  

2.2.5 Android 

Android merupakan sistem operasi yang sering kita jumpai pada perangkat 

mobile. Android adalah sistem operasi berbasis Open Source dan bukan berarti 

semua aplikasi Android adalah free, kita hanya bebas menggunakan dan 

mengembangkannya.   

Sejarah Android pada awalnya adalah open source yang dikenal dengan 

nama Linux hingga pada tahun 2003 oleh Rich Miner, Andy Rubin, Chris White, 

dan Nicks Sears. Perusahaan Android Inc yang sekarang berpusat di Palo Alto, 

California berusaha untuk mengembangkan sebuah operating system mobile yang 

lebih canggih dari sistem operasi mobile kala itu. Kemudian pada awal Agustus 

2005 Google mengajukan penawaran untuk mengakui perusahaan tersebut. Sejak 

saat itulah Android Inc dibawah naungan Google Inc. 

2.2.6 Firebase 

Firebase memiliki produk utama, yaitu menyediakan database realtime dan 

backend sebagai layanan (Backend as a Service). Layanan ini menyediakan  

pengembang aplikasi API yang memungkinkan aplikasi data yang akan 

disinkronisasi di klien dan disimpan di cloud Firebase ini. Firebase menyediakan 

library untuk berbagai client platform yang memungkinkan integrasi dengan 

Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C dan Node aplikasi Js dan dapat juga 

disebut sebagai layanan DbaaS (Database as a Service) dengan konsep realtime. 
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Firebase digunakan untuk mempermudah dalam penambahan fitur-fitur yang akan 

dibangun oleh developer.   

 

          

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Firebase Dengan Android. 

Semua data Firebase Realtime Database disimpan sebagai objek JSON. 

Bisa dianggap basis data sebagai JSON tree yang di-host di awan. Tidak seperti 

basis data SQL, tidak ada tabel atau rekaman. Ketika ditambahkan ke JSON tree, 

data akan menjadi simpul dalam struktur JSON yang ada. Meskipun basis data 

menggunakan JSON tree, data yang tersimpan dalam basis data bisa diwakili 

sebagai tipe bawaan tertentu yang sesuai dengan tipe JSON yang tersedia untuk 

membantu dalam menulis lebih banyak kode yang bisa dipertahankan. 

Ada empat metode untuk menulis data ke Firebase Realtime Database: 

Tabel 2.2 Metode Menulis Data Ke Firebase 

Metode Pengguna Umum 

SetValue() Menulis atau mengganti data ke jalur yang didefinisikan, seperti user/<user-

id>/<username>. 

Push() Tambahkan ke daftar data, Setiap kali memanggil push(), Firebase akan 

menghasilkan ID unik, seperti user-posts/<user-id>/<unique-post-id>. 

Updatechildren() Memperbarui beberapa kunci untuk jalur yang didefinisikan tanpa mengganti 

semua data. 

Runtransaction() Memperbarui data kompleks yang bisa rusak karena pembaruan bersamaan. 
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 Untuk operasi tulis dasar, Anda bisa menggunakan setValue() untuk 

menyimpan data ke referensi yang ditetapkan, menggantikan data yang ada di 

jalur tersebut.  

Fungsi dalam pengambilan data melalui Firebase: 

Tabel 2.3 Callback Kejadian Dalam Pengambilan Data Firebase 

Listener Calback kejadian Penggunaan biasa 

ValueEventListener OnDateCange() Membaca dan mendengarkan perubahan untuk 

seluruh konten jalur. 

ChildEventListener OnChildAdded() Mengambil daftar item atau mendengarkan 

penambahan daftar item. Disarankan untuk 

digunakan dengan OnChildChanged() dan 

OnChildremoved() untuk memantau 

perubahan daftar. 

 OnChildChanged() Mendengarkan perubahan pada item dalam 

daftar. Gunakan dengan  OnChildAdded() dan 

OnChildremoved() untuk memantau 

perubahan daftar. 

 OnChildremoved() Mendengarkan item yang dibuang dari daftar. 

Gunakan dengan OnChildAdded() dan 

OnChildChanged() untuk memantau 

perubahan daftar. 

 OnChildMoved() Gunakan dengan data diurutkan untuk 

mendengarkan perubahan dalam prioritas item. 

 

Untuk menambahkan listener kejadian, gunakan metode 

addValueEventListener() atauaddListenerForSingleValueEvent(). Untuk 

menambahkan listener kejadian anak, gunakan metode addChildEventListener(). 

Metode onDataChange() untuk membaca cuplikan statis konten pada jalur 

tertentu, seperti yang telah ada pada saat kejadian. Metode ini terpicu satu kali 

ketika listener terpasang dan terpicu lagi setiap kali terjadi perubahan data, 

termasuk anaknya. Callback kejadian meneruskan cuplikan yang berisi semua 

data di lokasi tersebut, termasuk data anak. Jika tidak ada data, cuplikan yang 
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dikembalikan adalah null. Metode onDataChange() dipanggil setiap kali terjadi 

perubahan data pada referensi database yang ditetapkan, termasuk perubahan ke 

anaknya. (Firebase, 2015). 

2.2.7 JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) merupakan lightweight data 

interchange yang berbasis JavaScript Programming Language. JSON berbasis 

teks/tulisan dengan format yang dapat dibaca dan dikenali oleh manusia untuk 

merepresentasikan struktur data sederhana dan array asosiatif. JSON merupakan 

bahasa independen yang lengkap dan menggunakan konvensi yang familiar bagi 

para programmer bahasa C, antara lain bahasa pemrograman C, C++, C#, Java, 

JavaScript, Perl, Python, dan lainnya (JSON,2015). 

2.2.8 Rational Rose 

Rational Rose adalah tools pemodelan visual untuk pengembangan system 

berbasis objek yang handal untuk digunakan sebagai bantuan bagi para 

pengembang dalam melakukan analisi dan perancangan system. Rational Rose 

mendukung permodelan bisnis yang membantu para pengembang memahami 

sistem secara komprehensif. Aplikasi ini juga membantu analisis sistem dengan 

cara pengembang membuat diagram use case untuk melihat fungsionalitas system 

secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan keinginan pengguna. 

 

 


