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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai pemanfaatan Geographic Information System (GIS) pernah 

dilakukan di STMIK AKAKOM oleh Sahab Habibi (2014). Pada penelitian ini digunakan 

teknologi Google Maps, Location Based Service (LBS) dan Android. Sistem ini mempunyai 

fungsionalitas menampilkan peta lokasi, rute, dan informasi lokasi.  

Penelitian yang membangun aplikasi Location Based Service Pencarian Agen Bus Di 

Wilayah Yogyakarta Berbasis Android Menggunakan Web Service dilakukan oleh Kuirinus 

Mala (2015). Aplikasi yang dibangun suatu aplikasi pencarian untuk mengetahui informasi 

lokasi agen bus di wilayah Yogyakarta. 

Penelitian yang membahas pembuatan aplikasi pencarian lokasi juga pernah dilakukan 

di STMIK AKAKOM Andri Aloysius Gati (2015). Pada penelitian tersebut aplikasi yang 

dibuat adalah Aplikasi Pencarian Gereja di Yogyakarta Menggunakan Teknologi osmdroid 

pada smartphone Android dengan menggunakan bahasa pemrograman java. Aplikasi tersebut 

menampilkan lokasi dan memberikan informasi mengenai museum sejarah yang berada di 

wilayah Yogyakarta. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aprilius Pasti Nugroho(2016) dengan judul 

“Aplikasi Pencarian Lokasi Wisata digunungkidul Berbasis Android Menggunakan 

OSMDroid”, Aplikasi ini menggunakan metode Layanan berbasis lokasi(LBL) dan memakai 

teknologi pemetaan Open Street Maps(OSM). 
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Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian 

Penulis Judul Platform Maps Bahasa 

Pemrog

raman 

Output 

Sahab 

habibi 

(2014) 

Sistem informasi 

geografi dinamis 

pariwisata kabupaten 
purworejo dengan 

android 

Android Google 

Maps 

Java Kebutuhan 

informasi 

Pariwisata 
Kabupaten 

Purworejo 

Kuirinus 
Mala 

(2015) 

Aplikasi Location 
Based Service 

Pencarian Agen Bus 

Di Wilayah 

Yogyakarta Berbasis 
Android 

Menggunakan Web 

Service 

Android Google 
Maps 

java Kebutuhan 
informasi lokasi 

agen bus di 

wilayah 

yogyakarta 

Andri 

Aloysius 

Gati 

(2015) 

Aplikasi Pencarian 

Gereja Di 

Yogyakarta 

Menggunakkan 
Teknologi osmdroid 

pada smartphone 

Android 

Android Open 

Street 

Maps 

java Gereja di 

Yogyakarta 

Aprilius 

Pasti 

Nugroho 

(2016) 

Aplikasi Pencarian 

Lokasi Wisata 

Digunungkidul 

Berbasis Android 
Menggunakan 

OSMDroid 

Android Open 

Street 

Maps 

java Kebutuhan 

informasi lokasi 

wisata di 

Gunungkidul 

Penelitian 
yang 

diajukan 

Sistem Pencarian 
Lokasi Tambal Ban 

Menggunakan 

Marker Dinamis Dan 

Peta Google Maps Di 
Kota Yogyakarta 

Berbasis Android 

 

Android Google 
Maps 

java Lokasi tambal ban 
di Yogyakarta 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang 

memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu Kotamadya, dan empat Kabupaten, yang terbagi 

lagi menjadi 78 Kecamatan, dan 438 Desa/Kelurahan. Menurut sensus penduduk 2016 DIY 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
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memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 Laki-laki, dan 1.746.986 

Perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2. 

2.2.2 Geographical Information System (GIS)  

Geographical Information System (GIS) merupakan komputer yang berbasis pada 

sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap 

permukaan geografi bumi. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data, kompilasi data, 

penyimpanan daya, perubahan data dan updating data, manajemen dan pertukaran data, 

manipulasi data, pemanggilan data, presentasi data dan analisa data. (Eddy Prahasta, 2009).  

2.2.3 Location Based Services (LBS)  

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). 
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2.2.4 Java 

Java adalah nama sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat 

lunak pada komputer yang berdiri sendiri (standalone) ataupun pada lingkungan jaringan. (Sun 

Microsistem, dalam buku M. Shalahudin dan Rosa A.S, 2010). 

2.2.5 PHP 

PHP  merupakan  bahasa scripting  server-side,  dimana  pemrosesan  data  dilakukan  

pada  sisi  server. (Didik  Dwi  Presetyo, 2004). 

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, digunakan untuk 

mempresentasikan struktur data sederhana, dan tidak bergantung dengan bahasa apapun. 

(Deitel, 2012). 

2.2.8 XML 

Extensible Markup Language (XML) merupakan teknologi dengan aplikasi dunia 

nyata, khususnya untuk manajemen, tampilan, dan organisasi data. XML bekerja dengan tujuan 

markup dari setiap jenis data tetapi dengan kompleksitas yang dieliminasi, XML tidak benar - 
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benar merupakan bahasa, tetapi lebih pada sintaks yang digunakan untuk menjelaskan markup 

lain. (Hunter, et al. 2007). 

2.2.9 Marker Dinamis 

Marker menujukkan suatu titik pada peta. Marker dari API google map pada umumya 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh google map. Namun dimungkinkan untuk para 

developer untuks mengubah bentuk marker dengan menggunakan gambar atau icon tertentu. 

Marker dinamis adalah sebuah marker yang diubah suaikan sesuai dengan keadaan yang di 

butuhkan pengembang dalam suatu keadaan tertentu. (Google developer, Terakhir diperbarui 

September 25, 2018). 

 


