
5 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini sebelumnya pernah 

dilakukan seperti ditunjukkan pada table 2.1. 

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 

PARAMETER 

 

 

 

 

Penulis 

 

Topik 

 

Metode atau 

Teknoligi 

 

Bahasa 

Pemrograman 

I Wayan Eka Swastikayana, 

2011 

Pemetaan Pariwisata 

Kabupaten Gianyar 

GIS, MapServer, 

Platform Web 

HTML, PHP, 

JavaScript 

Melani Puspita Dewi, 2015 Pemetaan SMP SMA 

Surakarta 

GIS, JSON, 

Platform Android 

Sistem Operasi 

Android (java) 

 

Nur Khosim Fahdilah, 2013 Pariwisata Klaten  GIS, Google APIs, 

Platform Android 

Sistem Operasi 

Android(java) 

Putri Dwitya Weniwandari, 

2016 

 

Pencarian Rute 

Optimal TRANS Jogja 

GIS, JSON,  

LBS, Platform 

Android 

Sistem Operasi 

Android (java) 

Sigit Akbar, 2016 

 

 

Pemetaan Lokasi 

Wifi.ID corner di Kota 

Yogyakarta 

GIS, JSON, Web 

Service, Platform 

Android 

Sistem Operasi 

Android (java) 

Yang diusulkan, 2018 Pariwisata Kota 

Ambon 

GIS, LBS, Web 

Service, Platform 

Android 

Sistem Operasi 

Android (java) 

Berdasarkan tabel 2.1. Penelitian mengenai Sistem Informasi Geografis 

(SIG) telah dikembangkan I Wayan Eka Swastikayana, 2011, dengan topik 

Pemetaan Pariwisata Kabupaten Gianyar yang menggunakan platform Web. 
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Penelitian menggunankan SIG juga dikembangkan Melani Puspita Dewi, 2015 

yang bertopik Pemetaan SMP SMA Surakarta menggunakan platform android. 

Penelitian yang dilakukan Nur Khosim Fadilah, 2013 bertopik Pariwisata Klaten 

menggunakan teknologi Google APIs platform android yang didalamnya 

memberikan informasi pariwisata yang ada di Klaten. Penelitian menggunakan 

SIG yang dikembangkan Putri Dwitya Weniwandari, 2016 menggunakan 

teknologi LBS bertopik Pencarian Rute Optimal TRANS Jogja yang didalamnya 

memberikan rute optimal trans Jogja. Penelitian selanjutnya yang dilakukan pada 

tahun yang sama Sigit Akbar, 2016 bertopik Pemetaan Lokasi Wifi,ID corner di 

Kota Yogyakarta menggunakan Web Service yang didalamnya menampilkan 

lokasi wifi,id di Kota Yogyakarta.  

Penelitian yang diusulkan, 2018 yaitu Sistem Informasi Geografis 

Pariwisata Kota Ambon. Yang membedakan dari penelitian yang berkaitan 

sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan teknologi GIS, LBS, Web Service 

dan Platform Android. Dimana output dari penilitian ini akan memberikan 

informasi objek wisata berupa nama objek wisata, lokasi wisata, alamat, deskripsi 

objek wisata, dan cara menuju ke lokasi objek wisata, serta memberikan informasi 

fasilitas umum, dan event yang diadakan. 

2.2 DASAR TEORI 

2.2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut ESRI (Environmental System Research Instirude) 

mendefinisikan, Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu komponen yang 

terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, data geografis dan sumber daya 
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manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, 

memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 

menganlisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem inforamsi yang 

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

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

Informasi Geografis ini juga dapat menggabungkan data, mengatur data, dan 

menganalisis data, untuk selanjutnya menghasilkan output yang dapat dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan pada malasah geografis (Riyanto dan Hendi 

Inderaloka, 2009). 

2.2.2 Kota Ambon 

Kota Ambon merupakan IbuKota Provinsi Maluku dengan luas daratan 

359,45 Km2 dan luas lautan 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km 

(Survey Tata Guna Tanah 1980). Wilayah Administratif Kota Ambon sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 dengan luas 377 Km2 atau 2/5 dari 

luas Pulau Ambon. 

Secara Geografis Kota Ambon terletak pada 3° 34’ 8,40” - 3° 47’ 42,00” Lintang 

Selatan dan 128° 1’ 33,60” - 128° 18’ 3,60” Bujur Timur, dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara, berbatasan dengan Patuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari 

Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah. 

 Sebelah Selatan, berbatasan dengan Laut Banda. 



8 

 

 Sebelah Timur, berbatasan denagan Petuanan Desa Suli dari Kecamatan 

Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. 

 Sebelah Barat, Berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan 

Laihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. 

Kota Ambon terbagi atas 5 Kecamatan yang terdiri dari 30 Desa atau Negeri dan 

20 Kelurahan (Pemerintah Kota Ambon, 2011). 

2.2.3 Pariwisata 

Pengertian Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

adalah sebagai berikut:  

 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang kunjungi dalam jangka waktu sementara.   

 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan Pemerintah Daerah.   

 Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan 

pengusaha. 

Pengertian lain pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal 

sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan 
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apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Selain 

itu, pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri 

pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan 

(Muljadi, 2012:7). 

2.2.4 Android 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux untuk telepon seluler seperti 

telephone pintar dan computer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan 

oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya Google Inc membeli Android Inc 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia (Mulyadi, 2010). 

2.2.5 Web Service 

Menurut World Wide Web Consortium (W3C) selaku badan penemu dan 

pengembang web service, web service adalah salah satu bentuk sistem perangkat 

lunak yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan. 

Interface web service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu 

diproses oleh mesin (khususnya WSDL). Sistem lain yang akan berinteraksi 

dengan web service hanya memerlukan SOAP, yang biasanya disampaikan dengan 

HTTP dan XML sehingga mempunyai korelasi dengan standar Web. 

Secara umum, arsitektur web service terdiri dari 3 komponen, yaitu:   
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1. Service provider, merupakan pemilik web service yang berfungsi 

menyediakan kumpulan operasi dari web service. 

2. Service requestor, merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web 

service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang 

disediakan.  

3. Service registry, merupakan tempat dimana service provider 

mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web service, service registry 

bersifat optional.  

Teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis 

software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda (World Wide 

Web Consortium, 2004). 

2.2.6 Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi dan penentuan 

posisi menggunakan satelit yang dikembangkan dan dikelola oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, 

kecepatan dan waktu di mana saja di muka bumi setiap saat, dengan ketelitian 

penentuan posisi dalam fraksi mili meter sampai dengan meter. Kemampuan 

jangkauannya mencakup seluruh dunia dan dapat digunakan banyak orang setiap 

saat pada waktu yang sama (Abidin, 2007). 

2.2.7 Google Map API 

Google maps merupakan sebuah layanan peta dunia virtual berbasis web 

yang disediakan oleh Google. Layanan ini gratis dan dapat ditemukan di 

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

http://maps.google.com/


11 

 

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

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

satelite, hybrid, dan lain-lain), fitur pencarian rute (routing) penunjuk arah atau 

rute (direction), dan juga pencarian tempat (place) bisnis di Amerika, Kanada, 

Jepang, Hongkong, Cina, Inggris, Irlandia (hanya pusat kota), dan beberapa 

bagian Eropa (Rianto, 2010). 

2.2.8 Location Based Services (LBS) 

Location Based Service (LBS) adalah sebuah layanan untuk 

menggambarkan teknologi yang dapat menemukan suatu lokasi.  

Dua unsur utama Location Based Service (LBS):  

1. Location Manager (API Maps) Menyediakan tools atau source untuk LBS, 

Application Programming Interface (API Maps) menyediakan fasilitas 

menampilkan memanipulasi maps atau peta beserta feature-feature lainnya 

seperti tampilan satelit, street (jalan), maupun gabungannya.  

2. Location Providers (API Location) Menyediakan teknologi pencarian lokasi 

yang digunakan oleh device (perangkat). API location berhubungan dengan 

data Global Positioning System (GPS) dan data lokasi real-time. GPS 

merupakan sistem koordinat global yang dapat menentukan koordinat posisi 

benda dimana saja di bumi baik koordinat lintang dan bujur (latitude dan 

longitude), maupun ketinggianya. API location berada pada paket android 

yaitu dalam paket android.location. Dengan Location Manager, penulis dapat 

menentukan lokasi saat itu juga (real-time) (Riyanto, 2010). 



12 

 

2.2.9 XML (Extensible Markup Language) 

XML (Extensible Markup Language) merupakan dasar yang penting atas 

terbentuknya Web Service. Web Service dapat berkomunikasi dengan aplikasi-

aplikasi yang memanggilnya dengan menggunakan XML. Karena XML berbentuk 

teks sehingga mudah untuk ditransportasikan menggunakan protokol HTTP. XML 

bersifat platform independen sehingga informasi di dalamnya bisa dibaca oleh 

aplikasi apapun pada platform apapun selama aplikasi tersebut mampu 

menerjemahkan tag-tag XML (Muhammad Adha, 2014). 

2.2.10 MySQL 

MySQL, sistem manajemen database Open Source SQL yang paling 

populer, dikembangkan, didistribusikan, dan didukung oleh Oracle Corporation. 

MySQL adalah sistem manajemen basis data, Database MySQL bersifat 

relasional, Open Source, sangat cepat, handal, terukur, dan mudah digunakan. 

MySQL server bekerja di client / server atau embedded system (MySQL 

Documentation, 2018). 

 


