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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya tentang sistem  

informasi geografi seperti pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel  2.1. Perbandingan Tinjauan Pustaka 

Penulis  Pemetaan  Keterangan  

Septian (2015) Google Map, 

php. 

- Aplikasi pencarian kos di yogyakarta 

- Menampilkan fasilitas kos 

- Menampilkan foto kamar kos 

Budi (2013) Google Map, 

php. 

- Sistem informasi pariwisata 

- Menampilkan informasi rute. 

- informasi terkait  pariwisata 

Bambang (2015) Google Map, 

php. 

- Sistem informasi pencarian Apotek 

terdekat 

- Menampilkan rute terdekat dari 

pengguna. 

Evan (2015) Google Map, 

php. 

- Sistem informasi pariwisata 

- Sharing anggota wisata 

- Adanya garfik tingkat pengunjung 

perbulan  

Amalia (2015) Google Map, 

php. 

- Sistem informasi pariwisata 

- Menampilkan objek-objek  wisata 

serta informasi 
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  - Menampilkan layanan umum 

terdekat disekitar tempat wisata. 

Usulan 

Defridus(2016)  

Google 

Map, php, 

javascript, 

bootstrap. 

- Sistem informasi tempat umum. 

- Menampilkan deskripsi tempat 

umum. 

- Menampilkan form pencarian tempat 

umum. 

- Menampilkan rute. 

- Pengelompokan fasilitas. 

 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sistem 

ini direncanakan akan memberikan informasi detail mengenai fasilitas umum 

yang dicari dan akan menampilkan rute dari pengguna ke tempat fasilitas umum 

yang akan dituju. 

 

2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1 Sistem Informasi Geografi 

Menurut ESRI (Enviromental System Research Instrude) sistem informasi 

geografi adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat lunak, peramgkat 

keras, data geografis dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara 

efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam 

suatu informasi berbasis geografis (Riyanto, Prilnani Eka Putra, Hendi Indarko, 

2009). 

SIG merupakan suatu sistem informasi yang menekankan unsur “informasi 

geografis”. Istilah informasi geografis mengandung pengertian informasi 

mengenai tempat-tempat yang terletak dipermukaan bumi, dan informasi 

mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang terdapat dipermukaan bumi yang 
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posisinya diberikan dan diketahui. SIG membantu manusia untuk memahami 

“dunia nyata” dengan malakukan proses-proses manipulasi dan presentasi data 

yang direalisasikan dengan lokasi-lokasi geografis di permukaan bumi.  

Sistem komputer untuk SIG terdiri dari perangkat keras (Hardware), 

perangkat lunak (Sotware), dan prosedur untuk penyusunan input data, 

pengolahan, analisis, pemodelan (Modeling), dan penayangan data geospasial. 

Sumber data geospasial adalah peta digital, foto udara, citra satelit, tabel statistik, 

dan dokumen lain yang berhubungan. Data geospasial dibedakan menjadi data 

grafis atau disebut juga  (data geometris) dan data atribut (data tematik). Fungsi 

user adalah untuk memilih informasi yang diperlukan, membuat standar, membuat 

jadwal pemutakhiran (updating) yang efisien, menganalisa hasil yang dikeluarkan 

untuk kegunaan yang diinginkan dan merencanakan aplikasi. SIG memudahkan 

dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih bsik. (Prahasta, 

2002). 

 

2.2.2 Sekilas Tentang Kabupaten Sumba Timur 

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibu kota waingapu, luas kabupaten 

sumba timur 7.000,5 km
2 

dengan total populasi 190.214 jiwa 
(2002)

 serta kepadatan 

penduduk 27,17 jiwa/km
2 

secara administratif kabupaten Sumba Timur terdiri dari 

22 kecamatan dengan batas wilayah : 

1. Sebelah utara : Selat sumba 

2. Sebelah selatan : Samudra Hindia 

3. Sebelah barat : Kabupaten sumba tengah 

4. Sebelah timur : Laut sabu 

Dalam perkembangan kabupaten sumba timur menitik beratkan pada 

pambangunan serta renovasi fasilitas – fasilitas umum yang menunjang agar 

mempermudah masyarakat  dalam mengakses fasilitas tersebut.  
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2.2.3 Php 

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang 

digunakan sebagai bahasa script Server-side dalam pengambangan web yang 

disisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat 

dibuat dinamis sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan 

efesien (Peranginangin, 2006). 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

Personal) Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang 

wujudnya berupa sekumpulan skrip untuk digunakan mengolah data formulir dari 

web. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber 

terbuka maka banyak pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan 

bahasa pemrograman PHP. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baiak dan lebih cepat. Kemudian  pada 

juni 1997, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan 

meresmikan rilis tersebut  sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi 

Hypertext Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis Interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal sebagai PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai karena kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi 

tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. (Kadir, 2005). 

 

2.2.4 MySql 

MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa Structured 

Query Language (SQL). MySQL mampu menangani data yang cukup besar 

(Bunafit Nugroho, 2004). 
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MySQL (My Structure Query Laguage) atau yang sering disebut “mai-se-

kuel” adalah sebuah program pembuatan basis data yang bersifat open source, 

atau dengan kata lain semua orang bisa menggunakan. Karena sifat tersebut    

Mysql dapat dijalankan diberbagai paltform seperti windows maupun linux. 

 

2.2.5 Javascript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web 

agar halaman web menjadi  lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya terdiri 

dari dua suku kata yaitu Java dan Script. Java adalah Bahasa pemrograman 

berorientasi objek, sedangkan Script adalah serangkaian instruksi program. 

(Abdul Kadir, 2005). 

 

2.2.6 Google Maps  

 Google Maps API merupakan aplikasi interface yang dapat diakses 

melalui javascript agar google maps dapat ditampilkan pada website yang sedang 

dibangun. Untuk dapat mengakses google maps, API Key hasrus didaftarkan 

terlebih dahulu dalam bentuk nama domain web yang akan dibangun. Api 

(Application Programming Interface) merupakan suatu dokumentasi yang terdiri 

dari interface, fungsi, kelas, struktur dan sebagainya untuk membangun sebuah 

perangkat lunak. Dengan adanya API ini, maka memudahkan prgramer dalam 

“membongkar” suatu software, kemudian dapat dikembangkan atau diintegrasikan 

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

aplikasi dengan aplikasi lannya yang memungkinkan programer menggunakan 

sistem function, proses ini dapat dikelola melalui sistem operasi. 

Google maps diluncurkan pada februari 2005. Layanan ini menggunakan 

javascript, XML dan AJAX. Google maps menawarkan API yang memungkinkan 

peta untuk dimsukkan pada situs web pihak ketiga dan menawarkan penunjuk 

lokasi untuk bisnis perkotaan dan organisasi lainnyadiberbagai negara diseluruh  
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dunia. Google map marker memungkinkan pengguna untuk bersama-sama 

mengembangkan dan memperbaharui pemetaan layanan diseluruh dunia.  

Google juga menyediakan layanan Google Maps API yang memungkin 

pengembang untuk mengintegrasikan google maps kedalam wesite masing-

masing dengan menambahkan data point sendiri. Dengan google maps API 

google maps dapat ditampilkan dalam website eksternal. (Prahasta, 2005). 

 

2.2.7 GIS (Geographic Information System) 

 GIS (Geographic Information System) adalah sistem informasi khusus 

yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau dalam arti yang lebih 

sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, 

menyimpan, mengelola dan menampilkan sistem informasi geografis, misalnya 

data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. 

GIS dapat diakses, ditransfer, ditransformasikan, diproses dan ditampilkan 

dengan menggunakan berbagai macam program aplikasi perangkat lunak 

(software). (Integrasia, 2016). 

 

2.2.8 Browser 

 Merupakan suatu program yang dirancang untuk mengambil informasi 

dari suatu server komputer pada jaringan internet. Jadi untuk mengakses website 

maka diperlukan suatu program yaitu web browser. (Sutarman, 2003). 

Hampir setiap peralatan elektronik saat ini dilengkapi oleh web browser, 

mulai dari komputer, handphone ataupun getget telah dilengkapi web browser 

yang biasa digunakan untuk menjelajah internet. Web browser dapat diartikan 

sebagai tools atau aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi, membuka 

atau menjelajah halaman internet melalui web. Menurut Kustiyahningsih dan 

Devie (2011)”web browser adalah Software yang digunakan untuk menampilkan 

informasi dari server web”. Sedangkan menurut Sibero (2013) web browser 
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adalah “aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan 

menyajikan sumber informasi web”. 12 Sejalan dengan teori diatas, penulis 

menyimpulkan web browser adalah sebuah aplikasi atau software yang digunakan 

untuk menampilkan sumber informasi yang disajikan dari web server. 

 

2.2.9 Xampp 

Xampp merupakan salah satu software yang bersifat gratis dan berlisenasi 

global, banyak yang menggunakan software tersebut sebagai web server pada 

local network atau localhost. Paket dari xampp : Apache, Php, MySql. (Abdul 

Kadir, 2005). 

 

2.2.10 Latitude dan Longitude 

 Latitude disebut juga dengan lintang. Garis lintang merupakan garis 

vertikal yang mengatur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa. Titik 

diutara garis katulistiwa dinamakan lintang utara, sedangkan titik diselatan 

katulistiwa dnamakan lintang selatan. Longitude disebut juga garis bujur. Garis 

bujur yaitu garis horisontal yang mengatur sudut antara suatu titik dengan titik nol 

bumi, yaitu greenwich di london, britania raya yang merupakan titik nol derajat 

atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Titik dibarat nol derajat 

dinamakan bujur barat sedangkan titik ditimur nol derajat dinamakan bujur timur. 

(Sirenden dan Dachi, 2012). 

 

 


