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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dari Auzan (2019), membuat Aplikasi Pencarian Service Mobil 

Keliling Dengan Menggunakan Metode Location Based Sevice Berbasis Android. 

Aplikasi tersebut mampu menampilkan daftar lokasi servis mobil keliling 

berdasarkan jangkauan radius tertentu dari posisi pengguna. 

Penelitian dari Key (2019), membuat Aplikasi Mobile Pencarian Halte Trans 

Jogja Berbasis Android Menggunakan Formula Haversine. Aplikasi tersebut 

menampilkan informasi halte terdekat berdasarkan lokasi dari pengguna.  

Penelitian dari Kumalawati (2019), membuat Aplikasi Pencarian Jasa 

Pemeliharaan Bangunan Berbasis Android. Pada aplikasi tersebut menggunakan 

teknologi Firebase Push Notifications digunakan untuk mengirimkan notifikasi dan 

Firebase Firestore Database digunakan sebagai penyimpanan data yang 

mendukung transaksi secara realtime. 

Penelitian dari Permatasari (2013), membuat Aplikasi SIG berbasis Android 

untuk pemetaan Industri Kecil di Kabupaten Bantul. Aplikasi tersebut diharapkan 

dapat mempermudah masyarakat dalam mencari industri kecil yang ada di 

kabupaten Bantul beserta informasi hasil industri. 
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Berikut ini merupakan tabel perbandingan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat di lihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

No Peneliti Objek Bahasa 

Pemrograman 

Database Tekonologi 

1 Auzan 

(2019) 

Aplikasi Pencarian 

Service Mobil 

Keliling 

Java Firebase Mobile Based 

2 Key     

(2019) 
Aplikasi Pencarian 

Halte Trans Jogja 

Java MySQL Mobile Based 

3 Kumalawati 

(2019) 

Aplikasi Pencarian 

Jasa Pemeliharaan 

Bangunan 

Java Firebase Mobile Based 

4 Permatasari 

(2013) 

Sistem Informasi 

Geografis Untuk 

Pemetaan Industri 

Kecil Di Kabupaten 

Bantul 

Java MySQL Mobile Based 

5 Aziz 

Sulaiman 

(2020) 

Aplikasi Pencarian 

Lapangan Futsal Di 

Kota Yogyakarta 

Kotlin 

 

 

 

 

 

 

 

Firebase Mobile Based 
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2.2 Landasan teori 

Penerapan bahasa pemrograman Kotlin dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

untuk memudahkan pengembang aplikasi dikarenakan Kotlin memiliki banyak 

kelebihan yang memudahkan proses pengembangan aplikasi (Rohman dan Rendra, 

2018). Adapun beberapa teori yang menyangkut di dalam penelitian ini : 

2.2.1 Kotlin 

Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis yang 

berjalan pada JVM (Java Virtual Machine) ataupun menggunakan kompiler LLVM 

yang dapat pula dikompilasikan kedalam bentuk kode sumber JavaScript. 

Pengembang utamanya berasal dari tim programer dari JetBrains yang bermarkas 

di Rusia. Meskipun sintaksisnya tidak kompatibel dengan bahasa Java, Kotlin 

didesain untuk dapat bekerja sama dengan kode bahasa Java dan bergantung kepada 

kode bahasa Java seperti berbagai framework Java yang ada. Tim Pengembang 

memutuskan menamakannya Kotlin dengan mengambil nama dari sebuah pulau di 

Rusia, sebagaimana Java yang mengambil nama dari pulau Jawa di Indonesia. 

Setelah Google mengumumkan bahwa Kotlin menjadi bahasa kelas satu bagi 

Android, maka bersama Java dan C++, Kotlin menjadi bahasa resmi untuk 

pengembangan aplikasi-aplikasi Android (Rohman dan Rendra, 2018).  

2.2.2 SIG (Sistem Informasi Geografis) 

SIG 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 informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi 
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menurut lokasinya, dalam sebuah database. Para praktisi juga memasukkan orang 

(yang membangun dan mengoperasikannya) dan data sebagai bagian dari sistem 

ini. (Riyanto, 2010). 

2.2.3 Mobile GIS 

Mobile GIS merupakan sebuah integrasi cara kerja perangkat lunak/keras 

untuk pengaksesan data dan layanan geospasial melalui perangkat bergerak via 

jaringan kabel atau nirkabel. (Riyanto, 2010). 

2.2.4 Android 

Platform Android merupakan sebuah perangkat lunak tumpukan (stack) 

yang terdiri dari sistem operasi, middleware dan berbagai aplikasi “kunci”. Hal ini 

didasarkan pada bahasa pemrograman java daan aplikasi dijalankan pada mesin 

virtual kustom yang disebut Dalvik yang dijalankan di atas kernel Linux. Tidak 

mengherankan jika Android terintegrasi dengan Google Map. Sedangkan Java ME, 

terdapat sebuah API yang bertanggung jawab untuk memperoleh lokasi telepon. Di 

samping itu, pustaka untuk Android berisi map control, map overlay, petunjuk arah, 

dan pencarian alamat. (Riyanto, 2010). 

2.2.5 Google Maps API 

Google Maps API adalah suatu library yang berbentuk JavaScript, yang 

berisi fungsi fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google maps agar Google 

maps bisa di integrasikan kedalam Web atau aplikasi yang sedang di buat. Dengan 

kata lain Google Maps merupakan suatu peta yang dapat dilihat dengan 

menggunakan suatu browser. 
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API sendiri adalah singkatan dari Application Programming Interface. 

Selain itu, dokumentasi dan forum yang membahas penggunaan API Google Map 

pada aplikasi Android juga sudah tersedia banyak di situs developer Android. 

(Mufti, 2015). 

2.2.6 Latitude dan Longitude 

Latitude disebut juga garis lintang, merupakan garis vertikal yang mengukur 

sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa. Titik di utara garis katulistiwa 

dinamakan lintang urata, sedangkat titik di selatan katulistiwa dinamakan lintang 

selatan. Longitude disebut juga garis bujur, yaitu garis horisontal yang mengukur 

sudut antara suatu titik dengan titik nol bumi, yaitu Greenwich di London, Britania 

Raya yang merupakan titik 00 atau 3600  yang diterima secara internasional. 

(Prahasta, 2005). 

2.2.7 Futsal 

Futsal merupakan permainan sepak bola yang dilakukan di dalam ruangan. 

Permainan ini sendiri dilakukan oleh lima pemain setiap tim berbeda sepakbola 

konvensional yang pemainnya berjumlah sebela orang setiap tim. Ukuran lapangan 

dan ukuran bolanya pun lebih kecil dibandingkan ukuran yang digunakan dalam 

sepakbola lapangan rumput. Aturan permainannya pun tidak sama dengan sepak 

bola. Aturan pemainan dalam olahraga futsal dibuat sedemikiran ketat oleh FIFA 

agar permainan ini berjalan dengan fair play dan juga sekaligus untuk menghindari 

cedera yang dapat terjadi. Hal ini disebabkan underground atau lapangan yang 

digunakan untuk pertandingan internasional bukan dari rumput, tetapi dari kayu 

atau rubber/plastik. (Lhaksana, 2011). 
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2.2.8 Cloud Firestore 

Cloud Firestore adalah database yang fleksibel dan skalabel untuk 

pengembangan seluler, web, dan server di Firebase dan Google Cloud Platform. 

Cloud Firestore membuat data tetap terhubung di aplikasi klien melalui listener 

realtime dan menawarkan dukungan secara offline untuk seluler dan web. Dengan 

begitu, Anda dapat membuat aplikasi yang responsif dan mampu bekerja tanpa 

harus tergantung pada latensi jaringan atau koneksi Internet. Cloud Firestore 

merupakan database NoSQL berorientasi dokumen. Tidak seperti database SQL, 

database tersebut tidak memiliki tabel atau baris. Sebagai gantinya, Pengguna 

menyimpan data dalam dokumen yang disusun menjadi koleksi. Setiap dokumen 

berisi kumpulan pasangan kunci/nilai dan harus disimpan dalam koleksi. Dokumen 

dapat berisi sub koleksi dan objek bertingkat, yang dapat menyertakan kolom 

standar seperti string atau objek kompleks seperti daftar 

(https://firebase.google.com/docs/firestore). 

2.2.9 Haversine Formula 

Rumus Haversine merupakan rumus yang sering digunakan dalam navigasi. 

Rumus ini digunakan untuk menghitung jarak antara titik di permukaan bumi 

menggunakan garis lintang (longitude) dan garis bujur (lattitude) sebagai variabel 

inputan. Haversine formula adalah persamaan penting pada navigasi, memberikan 

jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (bumi) berdasarkan 

bujur dan lintang. Dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna 

dengan jari-jari R 6.367, 45 km, dan lokasi dari 2 titik di koordinant bola (lintang 

https://firebase.google.com/docs/firestore
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dan bujur) masing-masing adalah lon1, lat1, dan lon2, lat2. Berikut adalah rumus 

haversine : 

 

x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2); 
y= (lat2-lat1); 
d= sqrt(x*x+y*y)*R 

 

 

Keterangan: 

x = Longitude (Lintang) 

y = Lattitude ( Bujur) 

d = Jarak 

R = Radius Bumi = 6371 km 

1 derajat= 0.0174532925 radian      (2.1) 
 


