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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan referensi yang berhubungan dengan obyek 

penelitian sebelumnya ,seperti : 

Andri Aloysius Gati (2015). Dalam penelitian ini aplikasi dapat mencari 

lokasi gereja dengan rute dari posisi pengguna dan aplikasi dapat memberikan 

pilihan kategori gereja yaitu geraja Kristen dan gereja Katholik. 

Hardika Catur Sapta (2015). Dalam penelitian ini aplikasi dapat memberikan 

informasi tentang desa wisata yang ada di Yogyakarta berserta lokasi, nama, 

alamat, rute dari posisi awal pengguna menuju tujuan. 

Haiful Kamal Akbar(2015). Dalam penelitian ini aplikasi dapat memberikan 

informasi tentang museum di Yogyakarta beserta lokasi meseum 

Hardyanto Lalompoh(2015). Dalam penelitian ini aplikasi dapat memberikan 

informasi tentang lokasi penyelaman beserta rute penyelaman 

Sendi Prasojo (2016). Dalam penelitian ini aplikasi dapat memberikan 

informasi lokasi wisata di Kabupaten Kebumen, dengan mencari tempat wsiata 

dengan rute terdekat. 

Pada judul kali ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya 

adalah lokasi wisata yang berada di Kabupaten Merauke dan informasi yang di 
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tampilkan adalah tentang wisata dan sarana di Kabupaten Merauke,serta jenis data 

yang gunakan adalah data dinamis. 

  Tabel Tinjauan Pustaka 2.1 

No Peneliti Obyek Deskripsi Metode 

1 Hadyato 

Lalompoh,(2015) 

Lokasi 

Menyelam 

Pencarian Lokasi menyelam 

,foto tempat, lokasi 

LBS 

2 Haiful Kamal 

Akbar,(2015) 

Museum Menampilkan lokasi 

museum dan rute 

LBS 

3 Andri Aloysius 

Gati,(2015) 

Gereja Menunjukan lokasi gereja, 

rute, pilihan gereja sesuai 

agama 

OSMDroid 

4 Hardika Catur Sapta, 

(2015) 

Desa Wisata Lokasi dan informasi Desa 

Wisata, rute  

LBS 

5 Sendi Prasojo,(2016) Tempat 

Wisata 

Pencarian lokasi wisata, rute 

terpendek 

OSM Real 

Time 

6 Yang diusulkan 

Febryanto Ramadhanu 

Rumyaan 

Tempat 

Wisata 

Pencarian Lokasi wisata, 

dengan pilihan wisata, 

informasi serta 

menambahkan lokasi baru. 

LBS 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Merauke 

Merauke, berasal dari sebuah cerita dimana pada saat bangsa Belanda pertama 

memasuki wilayah Merauke, tepatnya di sekitar sungai Maro. Mereka bertanya 

pada suku Marind (suku asli Merauke) tentang nama wilayah ini. Suku Marind tidak 

mengerti bahasa Belanda maupun Indonesia, mereka akhirnya hanya bisa 

mengatakan bahwa sungai ini adalah sungai Maro, yang dalam bahasa Marind 
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berbunyi “Maro Ka Ehe”. Sejak itulah, wilayah tersebut dinamai “Maro Ka Ehe” 

dan dikenal hingga kini menjadi Merauke. 

Gambar 2.2 Peta Merauke 

2.2.2 Locatioan Based Service(LBS) 

Location based services(LBS) 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 teknologi global positioning service (GPS). 

2.2.3 Google Map API 

Google maps API adalah fungsi fungsi pemrograman yang disediakan oleh 

Google maps agar Google maps bisa di integrasikan kedalam Web atau aplikasi 

yang sedang buat. 

 

2.2.4 JSON 

JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa 

pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran-data. 
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2.2.5 Web Service 

Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web 

site untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, 

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan (service) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web 

service. 

2.2.6 MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) atau yang biasa dibaca, ai-se-kuel 

adalah sebuah program pembuatan dan pengelola database atau yang sering disebut 

dengan DBMS (Database Management System). Kelebihan lain dari MySQL 

adalah menggunakan bahasa query (permintaan) standar SQL (Structured Query 

Language). SQL adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur”. 

2.2.7 Phpmyadmin 

PhpMyAdmin merupakan tools yang dapat digunakan dengan mudah untuk 

memanajemen database MySQL secara visual dan Server MySQl, sehingga kita 

tidak perlu lagi harus menulis query SQL setiap akan melakukan perintah operasi 

database”. Tools ini cukup populer, Anda dapat mendapatkan fasilitas ini ketika 

menginstal paket triad phpMyAdmin, karena termasuk dalam xampp yang sudah di 

instal 

2.2.8 UML(Unified Modelling Language) 

 UML merupakan singkatan dari “Unified Modelling Languange” yaitu 

suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem 

berorietasi objek, atau definisi yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi 
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standar pada visualisasi, perangcangan dan juga pendokumentasian sistem 

software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blue print 

software 

2.2.9 Global Positioning System(GPS) 

Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem navigasi yang 

memanfaatkan satelit. Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit 

yang mengorbit bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


