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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Beberapa penelitian yang hampir sama yang pernah dilakukan dan 

digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Penelitian tentang SIG berbasis aplikasi android pernah dilakukan oleh 

Yanto (2015), yang bertujuan untuk mempermudah pencarian lokasi apotek 

terdekat dari pengguna aplikasi tersebut. 

 Penelitian lain pernah dilakukan oleh Mala (2015), penelitian tersebut 

menghasilkan aplikasi yang dapat mengambil data objek lokasi agen bus di wilayah 

Yogyakarta berdasarkan koordinat posisi mobile device yang didapatkan dari GPS, 

dan peta yang didapatkan dengan menggunakan Google Maps API, serta dapat 

menentukan petunjuk arah jalan (rute) dengan menggunakan Google Maps 

Direction. 

 Penelitian berbasis android juga pernah dilakukan oleh Melsy (2015), yang 

bertujuan untuk memudahkan para wisatawan menemuka lokasi hotel terdekat 

melalui perangkat mobile android dan juga untuk dapat memaksimalkan promosi 

hotel-hotel di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arifin pada tahun (2016), yang 

bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi mobile yang dapat 

menginformasikan mengenai perguruan tinggi, jurusan beserta akreditasi jurusan, 

dan lokasi perguruan tinggi yang ada di wilayah Yogyakarta. 
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 Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Prasetyo (2016), yang bertujuan 

membantu survei kerusakan jalan dan pemetaan lokasi kerusakan jalan dengan 

warna berbeda berdasar tingkat kerusakan. 

 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

No. Peneliti Domain Objek Teknologi Hasil 

1 Yanto 

(2015) 

Lokasi 

Apotek  

Pencarian 

Lokasi Apotek 

a. Android 

b. Google 

Maps 

Mempermudah mencari 

lokasi apotek terdekat 

dari posisi pengguna 

berada dengan lokasi 

apotek yang dituju 

2 Mala 

(2015) 

Lokasi Agen 

Bus  

Pencarian 

Agen Bus 

a. Android 

b. LBS 

Aplikasi yang dapat 

mengambil data objek 

lokasi agen bus di 

wilayah Yogyakarta 

berdasarkan koordinat 

posisi mobile device yang 

didapatkan dari GPS, dan 

peta 

3 Melsy 

(2015) 

Lokasi Hotel Pencarian 

Hotel 

a. Android 

b. SIG 

Memudahkan wisatawan 

menemukan hotel 

terdekat yang dapat 

diakses melalui 

perangkat mobile dengan 

sistem operasi android. 

4 Arifin 

(2016) 

Lokasi 

Perguruan 

Tinggi  

Pencarian 

Perguruan 

Tinggi 

a. SIG 

b. Web 

Menginformasikan 

mengenai perguruan 

tinggi, jurusan beserta 

akreditasi jurusan, dan 

lokasi perguruan tinggi 

yang ada di wilayah 

Yogyakarta. 

5 Prasetyo  

(2016) 

Pemetaan 

Kerusakan 

Jalan 

Pemetaan 

Kerusakan 

Jalan 

a. SIG 

b. Android 

c. LBS 

Membantu pengguna 

atau petugas survei 

kerusaka jalan dalam hal 

survei kerusaka jalan 

maupun memantau 

kondisi-kondisi 

kerusakan jalan. 

6 Rizal 

(2019) 

Pelaporan 

Kerusakan 

APILL 

Pelaporan 

Kerusakan 

APILL 

a. Android 

b. LBS 

c. SIG 

d. Web 

Menghasilkan informasi 

tentang kerusakan lampu 

APILL 
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2.2 Landasan Teori 

 Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan sebagai 

landasan teori dalam pembuatan skripsi ini 

 

2.2.1 Sistem Informasi 

  Secara terpisah, Pengertian Sistem adalah kumpulan orang yang 

saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan 

terstruktur untuk membentuk satu kesatuan melaksanakan suatu fungsi 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan Pengertian Informasi adalah data yang 

diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya dan untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai 

suatu keadaan. 

  Sistem informasi merupakan suatu komponen dari komponen-

komponen organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dalam 

aliran informasi. Pada lingkungan berbasis komputer, sistem informasi 

menggunakan perangkt keras dan lunak komputer, jaringan telekomunikasi, 

manajemen basis data, dan berbagai bentuk teknologi informasi yang lain 

dengan tujuan mengubah sumber data menjadi berbagai macam informasi 

yang dibutuhkan oleh pemakai. (Yakub, 2012). 

 

2.2.2 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

  SIG merupakan alat yang penting untuk memahami data secara lebih 

baik melalui visualisasi dan analisis, dan kini lazim digunakan dalam 
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perencanaan dan pemantauan pengelolaan sumber daya alam. SIG 

memungkinkan Anda untuk memetakan data yang telah Anda kumpulkan 

dan melihatnya dalam konteks informasi spasial lainnya seperti batas 

wilayah administrasi, jalan, atau citra satelit. SIG juga memungkinkan Anda 

memvisualisasikan atribut lapangan yang telah Anda kumpulkan melalui 

survei. 

  Sistem informasi geografis (SIG) atau Geographic Information 

System (GIS) adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk 

menyimpan dan mengolah informasi geografis. Pengertian lain dari SIG 

adalah seperangkat alat untuk mengoleksi, menyimpan, mengambil kembali 

transformasi dan pengambilan data keruangan permukaan bumi. (Saputra, 

2016). 

 

2.2.3 Dinas Perhubungan 

  Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas 

Perhubungan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan; 

b. Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan; 

c. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan 

perkotaan, sewa dan angkutan barang; 
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d. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta 

keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi; 

e. Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan 

udara; 

f. Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara, 

dan geofisika; 

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan; 

h. Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan; 

i. Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan Kabupaten/Kota; 

j. Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional; 

k. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan di bidang 

perhubungan; 

l. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 

m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.2.4 APILL 

  Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia. 

Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal, untuk 

menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan 

warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan. 
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  Definisi APILL yaitu perangkat peralatan teknis yang menggunakan 

isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di 

persimpangan atau pada ruas jalan. (KM. No.62/1993, 

(KD.No.273/HK.105/DRJD/96), (KD. No. 43/AJ.007/DRJD/97).  

 

2.2.5 Location Based Service (LBS) 

  Populasi aplikasi yang dibuat pada sistem operasi Android 

semakin meningkat. Salah satunya adalah aplikasi yang memanfaatkan 

fungsi dari lokasi dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) 

atau yang biasa disebut location based services (LBS). 

  Secara umum Location Based Service (LBS) dapat di definisikan 

sebagai utilitas layanan yang secara dinamis mampu membedakan dan 

mentransmisikan posisi seseorang dalam jaringan mobile (mobile network). 

LBS menyedikana informasi khusus dan relevan berupa posisi saat ini pada 

pengguna. Sebuah konsorsium OGC 2003 (Open Geospatial Consortium) 

mendefinisikan LBS sebagai layanan wireless-IP tentang penggunaan 

informasi geografis untuk melayani pengguna perangkat bergerak atau 

layanan aplikasi yang mengeksploitasi posisi dari terminal mobile. 

(Riyanto, 2010). 

 

2.2.6 Android 

  Android   merupakan sistem operasi paling populer saat ini, terus 

tumbuh dan menawarkan pengalaman yang kaya fitur. OS lainnya seperti 
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Windows Mobile, iPhone OS, Symbian, dan masih banyak lagi juga 

menawarkan kekayaan isi dan keoptimalan berjalan di atas 

perangkat    hardware   yang ada namun Android amatlah berbeda dengan 

sistem operasi yang ada. 

  Android merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. dari 

Android Inc. Android bukan merupakan bahasa pemograman, tetapi hanya 

menyediakan lingkungan hidup atau run time environtment yang disebut 

DVM (Dalvik Virtual Machine) yang telah di optimasi untuk alat atau device 

dengan sistem memori yang kecil. Perangkat mobile Android pertama 

dikenalkan pada September 2007 oleh Google Inc. yang merupakan 

perangkat mobile yang menggunakan versi modifikasi kernel Linux versi 

2.6. (Supradi, 2014). 

 

2.2.7 Android Software Development KIT (SDK) 

  Penggunaan Android sedang mewabah. Kondisi ini tidak hanya 

terjadi di salah satu negara atau sebagian saja, melainkan secara global. Ini 

adalah keberhasilan yang luar biasa bagi pengembang Android. Salah satu 

yang dikembangkan adalah Android SDK. Ini adalah kependekkan dari 

Software Development Kit. SDK adalah salah satu tools dari API (Aplication 

Programming Interface). Aplikasi ini banyak digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi platform android dengan bahasa program Java. 

  Untuk belajar pemrograman Android, sepertinya harus paham apa 

itu SDK. Android SDK adalah mesin utama untuk mengembangkan aplikasi 
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Android. Android SDK berisi debugger, library, emulator, dokumentasi, 

contoh kode program dan tutorial. Android SDK adalah mesin utama untuk 

mengembangkan aplikasi Android. (Suprianto dan Agustina, 2012). 

 

2.2.8 Google Maps 

  Google maps merupakan sebuah jasa peta globe virtual gratis 

dan online disediakan oleh Google. Google menawarkan peta yang dapat 

diseret dan gambar satelit untuk seluruh dunia dan baru-baru ini membuat 

gambar satelit di bulan, dan juga menawarkan perencana rute dan pencari 

letak. 

  Google Maps adalah sebuah layanan peta dunia virtual berbasis web 

yang disediakan oleh Google. Google Maps menawarkan peta yang dapat di 

geser (panned), diperbesar (zoom in), diperkecil (zoom out), dapat diganti 

dalam beberapa mode (map, satelit, hybrid, dan lain-lain), fitur pencarian 

rute (routing), penunjuk arah dari satu objek peta ke objek yang lain 

(direction), dan juga pencarian tempat (place). (Riyanto, 2010). 
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2.2.9 PHP 

  Untuk membangun sebuah web, tentunya kita harus mengerti 

tentang bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah 

web tersebut, salah satunya yaitu PHP. 

  PHP adalah sebuah bahasa pemograman web berbasis server 

(server-side). Artinya, kode ini dijalankan di server. PHP adalah bahasa 

script yang sangat cocok untuk pengembangan web dan dapat dimasukkan 

ke dalam HTML dan bersifat open source. (Winarno, Zaki, dkk. 2013). 

 

2.2.10 Java 

  Java sebagai salah satu bahasa pemrograman yang sudah berumur 

dari era 1990-an, kian berkembang dan melebarkan dominasinya di berbagai 

bidang. Salah satu penggunaan terbesar Java adalah dalam pembuatan 

aplikasi untuk Android.  

  Java merupakan bahasa pemograman yang bersifat lintas-platform. 

Artinya, bahasa ini dapat dipakai untuk menyusun program pada berbagai 

sistem operasi (misalnya Linux, Windows, dan Unix). Secara prinsip, 

program yang di susun dengan java dapat ditulis pada sistem operasi apa 

pun dan kemudian dapat di kompilasi (diubah ke bentuk biner) pada sistem 

operasi yang lain dengan menggunakan penerjemah yang spesifik pada 

sistem operasi target. (Kadir, 2011). 
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2.2.11 MySQL 

  Untuk para web programmer atau database programmer mungkin 

tak asing lagi dengan software database open source ini. Karena keandalan, 

kecepatan dan kemudahan pengunaannya. 

  MySQL adalah sebuah program database server yang sangat 

terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai 

Bahasa dasar untuk mengakses databasenya, selain itu MySQL bersifat 

gratis pada berbagai platform. MySQL juga termasuk RDBMS (Relation 

Database Management System). Sistem lainnya yang terkait juga ada DML 

(Data Manipulation Langguage), DDL (Data Definition Language). (Kadir, 

2008). 

 

 


