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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Pramono (2016); Agung 

Hermawan (2015); Zainal Arifin (2014); Rohman (2013); Maubanu (2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2016), membahas tentang 

Sistem Informasi Geografis Pencarian Apotik terdekat di Kota Yogyakarta. Hasil 

atau kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem Informasi pencarian Apotik 

terdekat dan tidak membuat perbedaan antara apotik K24 dan Apotik Swasta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Hermawan (2015), membahas 

tentang Sistem Informasi Geografis (GIS) Penyebaran tanaman Hilbrida dan 

Holtikultura di Kabupaten Sumba Barat Berbasis Web. Hasil atau kesimpulan dari 

penelitian ini adalah Menampilkan Informasi Pemetaan lahan Holtikultura Tidak 

membuat jarak dan rute antar lokasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2014), membahas tentang 

Sistem informasi Geografis Kuliner, Seni dan budaya kota Balikpapan Berbasis 

Web. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah Menampilkan informasi 

kuliner, Seni dan Budaya di Kota Balikpapan Menampilkan informasi rumah 

makan beserta rute perjalanan menuju rumah makan Tidak adanya form 

pencarian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2013), membahas tentang Sistem 

Informasi Geografis Objek wisata Pantai di kabupaten Gunung Kidul 
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Menggunakan Google Maps API. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah 

Sistem Informasi Wisata Pantai, Informasi rute tanpa dilengkapi total jarak, Tidak 

ada form pencarian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maubanu (2017), membahas tentang 

Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Menggunakan HTML 5 Geolocation 

untuk pencarian terminal terdekat di DIY. Hasil atau kesimpulan dari penelitian 

ini adalah Sistem Informasi Pencarian terminal terdekat, Sistem dapat 

mengidentifikasi dan menampilkan lokasi pengguna, Terdapat fungsi pencarian 

terminal berdasarkan radius dan nama terminal, Menampilkan informasi terminal 

dan rute dari lokasi pengguna. 

Penelitian-penelitian di atas digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan 

skripsi yang akan diusulkan oleh Donatus Dosi (2019) yaitu tentang Sistem 

Informasi Geografis Pariwisata Di Kabupaten Sikka Berbasis Web. Hasil atau 

kesimpulan dari penelitian ini adalah Menginformasikan kepada wisatawan 

tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten Sikka, Menampilkan informasi rute 

perjalanan, Menampilkan informasi galeri pariwisata. 

 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Penelitian 

No Nama  

    

Pengarang 

                   Judul                    Hasil/Kesimpulan 

1. Pramono 

(2016) 

Sistem Informasi Geografis 

Pencarian Apotik terdekat di 

Kota Yogyakarta 

- Sistem Informasi pencarian Apotik 

terdekat 

- Tidak membuat perbedaan antara apotik 

K24 dan Apotik Swasta 

2. Agung  

Hermawan 

Sistem Informasi Geografis 

(GIS) Penyebaran tanaman  

- Menampilkan Informasi Pemetaan 

lahan Holtikultura  
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(2015) Hilbrida dan Holtikultura di 

Kabupaten Sumba Barat 

Berbasis Web 

- Tidak membuat jarak dan rute antar 

lokasi 

3. Zainal  

Arifin 

(2014) 

Sistem informasi Geografis 

Kuliner, Seni dan budaya 

kota Balikpapan Berbasis 

Web 

- Menampilkan informasi kuliner, Seni 

dan Budaya di Kota Balikpapan 

- Menampilkan informasi rumah makan 

beserta rute perjalanan menuju rumah 

makan  

- Tidak adanya form pencarian 

4. Rohman  

(2013) 

Sistem Informasi Geografis  

Objek wisata Pantai di 

kabupaten Gunung Kidul  

Menggunakan Google Maps 

API 

- Sistem Informasi Wisata Pantai 

- Informasi rute tanpa dilengkapi total 

jarak 

- Tidak ada form pencarian 

5. Maubanu 

(2017) 

Sistem Informasi Geografis  

Berbasis Web Menggunakan  

HTML 5  

Geolocation untuk pencarian 

terminal terdekat di DIY 

- Sistem Informasi Pencarian terminal 

terdekat 

- Sistem dapat mengidentifikasi  dan 

menampilkan lokasi pengguna 

- Terdapat fungsi pencarian terminal 

berdasarkan radius dan nama terminal  

- Menampilkan informasi terminal dan 

rute dari lokasi pengguna. 

6. Donatus Dosi 

(2019) 

Sistem Informasi Geografis 

Pariwisata 

Di Kabupaten Sikka Berbasis 

Web 

- Menginformasikan kepada wisatawan 

tentang potensi wisata yang ada di 

Kabupaten Sikka. 

- Menampilkan informasi rute perjalanan 

- Menampilkan informasi galeri 

pariwisata 

 

2.2 Dasar Teori 

 Sistem informasi Pariwisata Berbasis Web ini dibuat untuk memberikan 

informasi dengan pasti dimana saja keberadaan tempat wisata tersebut melalui 

media internet secara online, dengan harapan membantu para wisatawan 

mengetahui letak tempat wisata yang akan dituju secara mudah, cepat dan tepat. 

Misalnya melalui Web yang merupakan perangkat (interface) standard dengan 
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media internet dan memungkinkan pengaksesan secara global dengan harga 

murah yang dapat digunakan untuk menciptakan suatu sistem solusi. 

 

2.2.1 Sistem informasi Geografis (GIS) 

 Menurut ESRI (Environmental System Research Instirude) 

mendefenisikan SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat lunak, 

perangkat keras, data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja sama 

secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, 

mengelola, memanipulasi, mengintegritaskan, menganalisa dan menampilkan data 

dalam suatu informasi berbasis geografis. 

 SIG merupakan suatu system informasi yang dapat memadukan antara 

data grafis dan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di 

bumi (georeference). Di samping itu, sistem informasi geografis ini juga dapat 

menggabungkan data, untuk selanjutnya menghasilkan output yang dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah geografis. (Riyanto 

dan Hendri Inderloka, 2009). 

 

2.2.2 Google Maps Api 

 Google Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses lewat 

javascript agar Google Maps dapat ditampilkan pada halaman web yang sedang 

dibangun. Untuk dapat mengakses Google Maps, API key harus didaftarkan 

terlebih dahulu dalam bentuk nama domain web yang dibangun. API atau 

Application Programming Interface merupakan suatu dokumentasi yang terdiri 
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dari interface, fungsi, kelas, struktur dan sebagainya untuk membangun sebuah 

perangkat lunak. Dengan adanya API ini, maka memudahkan programmer untuk 

“membongkar” suatu software, kemudian dapat dikembangkan atau diintegrasikan 

dengan perangkat lunak yang lain. API dapat dikatakan sebagai penghubung suatu 

aplikasi dengan aplikasi lainnya yang memungkinkan programmer menggunakan 

system function.  

 Google juga menyediakan layanan Google Maps API yang memungkinkan 

para pengembang untuk mengintegrasikan Google Maps kedalam website masing 

masing dengan menambah data point sendiri. Dengan menggunakan Google Maps 

API, Google Map dapat ditampilkan pada website eksternal. (Prahasta, 2001). 

 

2.2.3 Website 

 Website merupakan sekumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau 

gabungan dari semuanya, dapat bersifat statis maupun dinamis yang membentuk 

satu rangkaian bangun saling terkait, yang masing- masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman dan jika hubungan satu halaman dengan halaman web 

lain disebut dengan hyperlink, lalu teks yang dijadikan media pendukung disebut 

hypertext. (Rahmat Hidayat, 2010). 

 

2.2.4 Latitude dan Longitude 

 Latitude disebut juga garis lintang. Garis lintang merupakan garis vertical 

yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa. Titik di utara 
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garis katulistiwa dinamakan lintang utara, sedangkan titik di selatan katulistiwa 

dinamakan lintang selatan. Longitude disebut juga garis bujur. Garis bujur yaitu 

garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol bumi, 

yaitu Greenwich di London, Britania Raya yang merupakan titik 0° atau 360° 

yang diterima secara internasional. Titik di barat 0° dinamakan bujur barat, 

sedangkan titik di timur 0° dinamakan bujur timur (Sirenden & Dachi, 2012). 

 

2.2.5 MySQL 

 Mysql adalah salah satu jenis database server sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databasenya. Selain itu MySQL bersifat gratis pada berbagai 

platform. MySQL juga termasuk jenis RDBMS (Relations Database Management 

System). (Kadir, 2008). 

 

2.2.6 PHP  

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifar open source 

yang bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak 

digunakan untuk memprogram situs web dinamis (termasuk blog) meskipun 

penggunaan untuk hal lain juga memungkinkan. (Kadir, 2009).  

 

2.2.7 XAMPP  

Merupakan singkatan dari Apache, MySQL, PHP dan Perl sedangkan 

huruf “X” dimaksudkan sebagai suatu software yang dapat dijalankan di empat 
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OS utama seperti Windows, Mac OS, Linux dan Solaris. Dengan adanya beberapa 

tools pemrograman seperti MySQL, PHP dan Perl yang dimilikinya tentu 

mengindikasikan jika anda menekuni salah satu atau semuanya berarti harus 

memiliki software yang bernama XAMPP ini. Maksud dari Apache yakni selain 

mengindikasikan nama pengembangnya juga merupakansuatu software yang 

menghadirkan web server pada komputer anda layaknya web server 

sesungguhnya. XAMPP adalah suatu bundel web server yang populer digunakan 

untuk cobacoba di Windows karena kemudahan instalasinya. Bundel program 

open source tersebut berisi antara lain server web Apache, interpreter PHP, dan 

basis data MySQL. Setelah menginstall XAMPP, kita bisa memulai pemrograman 

PHP di komputer sendiri maupun mencoba menginstall aplikasi-aplikasi web, 

(Bunafit Nugroho, 2008). 

 

2.2.8 Bootstrap  

Merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif. 

Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan ukuran 

layar dari browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet ataupun mobile 

device. Fitur ini bisa diaktifkan ataupun dinon-aktifkan sesuai dengan keinginan 

kita sendiri. Sehingga, kita bisa membuat web untuk tampilan desktop saja dan 

apabila dirender oleh mobile browser maka tampilan dari web yang kita buat tidak 

bisa beradaptasi sesuai layar. Dengan bootstrap kita juga bisa membangun web 

dinamis ataupun statis. 


