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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1   Pengertian MNS (Mobile Navigation System)  

Mobile Navigation System (MNS) merupakan suatu sistem navigasi 

berbasis mobile yang memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS) 

dan sering digunakan sebagai pemandu perjalanan bagi pengguna aplikasi 

didalam menentukkan rute perjalanan menuju lokasi tujuan yang diharapkan. 

MNS dalam praktiknya dapat memberikan navigasi pada penggunanya. Proses 

navigasi ini pada prinsipnya dapat menuntun user untuk memilih jalur yang akan 

diambil ketika melakukan suatu perjalanan agar perjalanan menjadi lebih cepat 

dengan jarak tempuh perjalanan yang paling dekat. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam membangun Mobile Navigation System MNS.(Siregar 

Indra:2009) 

a. Global Positioning System (GPS)  

GPS merupakan sistem navigasi satelit yang dikembangkan oleh 

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US DoD = United States 

Department of Defense). GPS memungkinkan kita mengetahui posisi 

geografis (lintang, bujur, dan ketinggian di atas permukaan laut).  

b. Representasi Peta  

Sebuah peta dapat direpresentasikan dalam bentuk sebuah 

database. Database ini dapat berisi nama, posisi x, posisi y, keterhubungan 

dengan tempat yang lain. Tempat-tempat penting, persimpangan dapat 

direpresentasikan dalam simpul. Dimana simpul-simpul ini memiliki 

simpul sebelumnya (biasa disebut parent) dan simpul sesudahnya (biasa 

disebut successor). Simpul – simpul dihubungkan dengan sebuh 

busur/garis yang memiliki bobot (weight) baik berupa jarak, waktu dan 

bahan bakar.  

 

2.2  Pengertian Global Positioning System (GPS)  

Global Positioning System (GPS) adalah suatu sistem radio navigasi 

penentu posisi menggunakan satelit. GPS dapat memberikan posisi suatu objek di 
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muka bumi dengan akurat dan cepat (koordinat tiga dimensi x, y, z) dan 

memberikan informasi waktu serta kecepatan bergerak kontinyu di seluruh dunia. 

Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke 

bumi. Sinyal ini akan di terima di permukaan bumi dengan alat yang biasa di 

sebut dengan GPS receiver, yang digunakan untuk menentukan posisi, 

kecepatan,arah dan waktu. (Pandapotan M.T, 2010). 

Sistem GPS mempunyai tiga segmen yaitu: Segmen Angkasa (space 

segment), Segment Kontrol (control segment), dan Segment pengguna (user 

segment).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Segmen sistem GPS 

       (Pandapotan M.T, 2010) 

 

a. Segment Angkasa (space segment) 

Bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang 

ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengontrol, menyimpan dan menjaga 

informasi waktu berketelitan tinggi (ditentukan menggunakan jam atomic 

di satelit), dan memancarkan sinyal dan informasi secara kontinyu ke 

pesawat penerima (receiver) dan pengguna. Segmen angkasa terdiri dari 

satelit-satelit GPS. Konstelasi GPS terdiri dari 24 satelit yang 

mempunyai 6 bidang orbit berbentuk seperti lingkaran, dengan masing-

masing bidang orbit ditempati 4 buah satelit. Orbit satelit berinklinasi 55 

derajat terhadap bidang khatulistiwa dan bergerak dengan periode 12 

jam.(Abidin H. Z :1995) 
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b. Segment Kontrol (control segment) 

   Bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi 

untuk mengecek “kesehatan” satelit, penetuan dan prediksi orbit dan 

waktu, sinkronisasi waktu antar satelit, dan mengirim data ke satelit. 

Segment kontrol ini terdiri dari Ground Control Station (GCS), Monitor 

Station (MS), Prelaunch Campatibility station (PCS), dan Master 

Control Station (MCS). MS bertugas mengamati secara kontinyu seluruh 

satelit GPS. Seluruh data yang di kumpulkan oleh MS ini kemudian 

dikirim ke MCS untuk diproses guna memperoleh parameter-parameter 

penting lainya. Hasil perhitungan tersebut dikirim ke GCS untuk 

selanjutnya di kirimkan ke satelit-satelit GPS.(Abidin H. Z :1995) 

c. Segmen Pengguna/Penerima (user segment) 

Bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk 

menentukan posisi (posisi tiga dimensi, yaitu koordinat di bumi plus 

ketinggian), arah, jarak dan waktu yang di perlukan oleh pengguna 

(militer da sipil). Ada dua macam tipe penerimaan (receiver), yaitu tipe 

navigasi dan geodetic. 

 GPS sebagaimana fungsinya setidaknya memiliki tiga signal 

satelit untuk menghitung posisi 2D dan di butuhkan 4 satelit untuk 

menghitung 3D position (longituge, latutude, altitude (ketinggian)). 

Dengan informasi posisi, GPS dapat menghitung data lain seperti: 

receptacle, arah, lintasan, jarak tempuh, jarak ketujuan, matahari terbit 

terbenam dan lain-lain. (Abidin H. Z :1995) 

 

2.2.1 Kemampuan GPS 

Beberapa kemampuan GPS  antara lain dapat memberikan informasi 

tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja di 

bumi ini tanpa tergantung cuaca (Abidin H. Z :1995). Hal yang perlu dicatat 

bahwa GPS adalah satu-satunya sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi 

dalam beberapa abad ini yang memiliki kemampuan handal seperti itu. Ketelitian 

dari GPS dapat mencapai beberapa mm untuk ketelitian posisinya, beberapa cm/s 

untuk ketelitian kecepatannya dan beberapa nanodetik untuk ketelitian waktunya. 
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Ketelitian posisi yang diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor yaitu 

metode penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data, dan metode 

pengolahan datanya. 

 

2.2.2 Metode Penentuan Posisi dengan GPS 

Metoda penentuan posisi dengan GPS pertama-tama terbagi dua, yaitu 

metoda absolut, dan metoda diferensial.  Masing-masing metoda kemudian dapat 

dilakukan dengan cara real time atau post-processing. Apabila obyek yang 

ditentukan posisinya diam maka metodenya disebut statik.  Sebaliknya apabila 

obyek yang ditentukan posisinya bergerak, maka metodenya disebut kinematik.  

Selanjutnya lebih detail lagi kita akan menemukan metoda-metoda seperti SPP, 

DGPS, RTK, Survei GPS, Rapid statik, pseudo kinematik, dan stop and go, serta 

masih ada beberapa metode lainnya. (Abidin H. Z :1995) 

 

2.2.3 Ketelitian Posisi yang diperoleh dari Sistem GPS 

Untuk aplikasi sipil, GPS memberikan nilai ketelitian posisi dalam 

spektrum yang cukup luas, mulai dari meter sampai dengan milimeter.  Sebelum 

mei 2000 (SA on) ketelitian posisi GPS metode absolut dengan data psedorange 

mencapai 30 – 100 meter.  Kemudian setelah SA off ketelitian membaik menjadi 3 

– 6 meter.  Sementara itu Teknik DGPS memberikan ketelitian 1-2 meter, dan 

teknik RTK memberikan ketelitian 1-5 sentimeter.  Untuk posisi dengan ketelitian 

milimeter diberikan oleh teknik survai GPS dengan peralatan GPS tipe geodetik 

dual frekuensi dan strategi pengolahan data tertentu. (Abidin H. Z :1995) 

 

2.3  Sistem Informasi Geografis (SIG) Google Maps API 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu prosedur manual atau 

beberapa set berbasis komputer dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memanipulasi data geografis. SIG dapat juga diartikan 

sebagai himpunan atau kumpulan yang terpadu dari hardware, software, data dan 

liveware (orang-orang yang bertanggung jawab dalam merancang, 

mengimplemantasikan dan menggunakan SIG).(Riyanto:2010). SIG juga 
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merupakan hasil dari perpaduan disiplin ilmu didalam beberapa proses data 

spasial  

 Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem 

sebagai berikut : 

a. Data Input: Subsistem ini yang bertugas untuk mengumpulkan data dan 

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber kemudian 

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransfortasikan format-

format data-data aslinya kedalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

b. Data output: Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun 

bentuk hardcopy seperti: tabel, grafik dan peta. 

c. Data Management: Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial 

maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga 

mudah dipanggil dan diperbaharui. 

d. Data Manipulation & Analysis: Subsistem ini menentukan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

(Riyanto:2010) 

 

2.3.1 Google Maps 

 

Google Maps  (dulu  disebut  Google  Local)  adalah  sebuah  aplikasi  

web  layanan pemetaan    dan  teknologi  yang  disediakan  oleh Google  secara  

gratis  (untuk  penggunaan non-komersial), yang menjadi  tonggak dari banyak 

web berbasis  layanan peta,  termasuk situs Google Maps, Google Ride Finder, 

Google Transit, dan peta-peta yang terdapat pada situs  pihak  ketiga  melalui  

Google  Maps  API.  Google  Maps  menawarkan  peta  jalan, sebuah rute 

perjalanan untuk perencanaan menggunakan jalan kaki, mobil, atau angkutan 

umum dan pencari  tempat bisnis untuk berbagai negara di  seluruh dunia 

(Riyanto:2010).   

Google Maps menggunakan proyeksi Mercator, sehingga tidak dapat 

menunjukkan daerah-daerah  di  sekitar  kutub.  Produk-produk  yang  

berhubungan  dengan Google Maps adalah Google Earth, sebuah program yang 
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berdiri sendiri untuk Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, SymbianOS,  iPhone  

dan OS  yang menawarkan  fitur untuk melihat  bumi, termasuk menunjukkan 

daerah kutub.(Riyanto:2010)   

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  

        

2.3.2 Marker 

    Google Maps API sebetulnya sudah menyediakan komponen Marker 

Manager yang berfungsi untuk mengoptimalisai penampilan marker ketika kita 

menavigasikan peta namun ada banyak juga Marker Manager (H.Nazruddin 

Safaat:2011). Dengan menggunakan komponen ini objek marker pada peta di 

Google Maps dapat diatur secara otomatis mana yang perlu ditampilkan dan mana 

yang tidak secara otomatis. Namun untuk optimalisasi proses penginputan data 

dari database masih harus dibuat manual, karena jika kita memasukkan data 

berjumlah besar seperti 500 marker sekaligus akan membuat page load terlalu 

lama, namun navigasi peta tetap lancar karena telah diatur oleh Marker Manager 

Google Maps. 

  Seperti Marker Manager, Marker Clusterer bertugas untuk 

mengoptimalisasi data marker yang ditampilkan di peta Google Maps. Bedanya 

Marker Clusterer menggabungkan marker – marker menjadi kelompok – 

kelompok berdasar jarak antara satu marker dengan marker lainya. Dibawah ini 

merupakan contoh dari tampilan marker: 

Gambar 2.2 Contoh tampilan Google Maps   

    (Riyanto:2010) 
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Gambar 2.3 Contoh Tampilan Marker 

(Muchammad Hassan:2011) 

2.4    Android 

Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang 

meliputi operation system, midlleware, dan aplikasi ini dirilis oleh google. 

Sedangkan andoid sdk menyediakan tools dan application programing interface 

(API) yang diperlukan umtuk mengembangkan pada platform android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java. 

Perkembangan android sangat pesat dan cepat, baik dari perkembangan 

teknologi, mauoun peningkatan jumlah penggunaannya. Banyaknya jumlah 

pengguna ( baik user maupun developer ) disebabkan oleh sifat distribusinya yang 

open source, sehingga memungkinkan pengguna untuk menciptakan aplikasi 

sendiri. (Nazruddin Safaat, 2011) 

 

2.4.1  Android Platform Masa Depan 

Android dipuji sebagai platform mobile pertama yang paling lengkap, 

terbuka, dan bebas. 

a. Lengkap (Complete Platform): Para desainer dapat melakukan pendekatan 

yang komprehensip ketika mereka sedang mengembangkan platform 

android. Android merupakan sistem oprasi yang aman dan banyak 
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menyediaakna tools dalam membangun software dan memungkinkan 

untuk peluang mengembangkan aplikasi. 

b. Terbuka (Open Source Platform): Platform Android disediakan melalui 

lisensi open source. Pengembang dapat dengan bebas untuk 

mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan linux karnel 2.6. 

c. Free (Free Platform): Android adalah platform/aplikasi yang bebas untuk 

develope. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada 

platform android. Tidak ada biaya keanggotaan diprlukan. Tidak 

diperlukan biaya pengujian. Tidak ada kontarak yang diperlukan. Android 

dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam bentuk apapun. 

Pengembang aplikasi Android memiliki banyak pilihan ketika membuat aplikasi 

yang berbasis android. Kebanyakan pengembang menggunakan Eclipse yang 

tersedia secara bebas untuk merancang dan mengembangkan aplikasi Android. 

Eclipse adalah IDE dasar yang paling populer untuk pengembangan aplikasi 

Android, karena memiliki Android plug-in yang tersedia untuk memfasilitasi 

pengembanagan Android. Selain itu juga eclipse juga mendapat dukungan 

langsung dari google ntuk menjadi IDE pengembang aplikasi Android, ini terbukti 

dengan adanya penambahan plugins untuk eclipse untuk membuat project android 

dimana source software langsung dari situs resminya Google Tetapi hal diatas 

tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan IDE yang lain seperti netbeans 

untuk melakukan pengembangan android. (F. Priyanta :2011). 

Aplikasi Android dapat dikembangkan pada sistem operasi berikut: 

a. Windows XP Vista/Seven. 

b. Mac OS X (Mac OS X 10.4.8 atau lebih baru). 

c. Linux. 

 

2.4.2   The Dalvik Virtual Machine (DVM) 

Salah satu element kunci dari Android adalah Dalvik Virtual Machine 

(DVM). Android berjalan didalam Dalvik Virtual Machine (DVM) bukan di Java 

Virtual Machine (JVM), sebenarnya banyak persamaanya dengan Java Virtual 

Machine (JVM) seperti Java ME (Java Mobile Edition), tetapi Android 
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menggunakan virtual machine sendiri dirancang untuk memastikan bahwa 

beberapa feature-feature berjalan lebih efisien pada perangkat mobile. 

Dalvik Virtual Machine (DVM) adalah “register bases” sementara Java 

Virtual Machine (JVM) adalah “stack based”, DVM di desain dan ditulis oleh 

Dan Bornsten dan beberapa enginering Google lainya. Jadi bisa kita katakan 

“Dalvik equals(Java) = = False” Dalvik Virtual Machine menggunakan karnel 

Linux untuk menangani fungsionalitas tingkat rendah termasuk keamanan, 

threading, dan proses serta menejemen memori. Ini memungkinkan kita untuk 

menulis aplikasi C / C++ sama halnya seperti pada OS Linux kebanyakan. 

Meskipun dalam kenyataanya kita harus banyak memahami arsitektur dan proses 

sistem dari karnel Linux yang digunakan dalam Android tersebut. 

Semua hardware yang berbasis Android dijalankan dengan menggunakan 

Virtual Machine untuk ekskusi aplikasi, pengembang tidak perlu khawatir tentang 

implementasi perangkat keras tertentu. Dalvik Virtual Machine mengekskusi 

executable, sebuah format yang di optimalkan untuk memastikan memori yang 

digunakan sangat kecil. The executable file diciptakan dengan mengubah kelas 

bahasa java dan dikompilasi menggunakan tools yang disediakan dalam SDK 

Android.(H.Nazruddin Safaat, 2011). 

 

2.4.3   Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Aplication Programing Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman java (Siregar,I.M:2011). Android merupakan 

subset perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi middleware dan 

aplikasi kunci yang di release oleh Google. Saat ini disediakan Android SDK 

(Software Development Kit) sebagai alat bantu dan API untuk mengembangkan 

aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebagai 

platform aplikasi netral, Android memberi anda kesempatan untuk membuat 

aplikasi yang kita butuhkan yang bukan merupakan alikasi bawaan Handphone. 

Beberapa fitur-fitur Android yang paling penting adalah (H.Nazruddin Safaat, 

2011): 
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a. Framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan 

reusable. 

b. Mesin Virtual Dalvik dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

c. Integrated browser berdasarkan engine open source Webkit. 

d. Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, grafis 3d 

berdasarkan spesifikasi opengl ES 1,0 (Opsional akselerasi hardware). 

e. SQLite untuk penyimpanan data (data base). 

f. Media support yang mendukung audio, video, dan gambar, GSM 

Telephony (tergantung hardware). 

g. Bluetooth, EDGE, 3G, dan Wifi (tergantung hardware). 

h. Kamera, GPS, kompas, dan accelerometer (tergantung hardware). 

i. Lingkungan development yang lengkap dan kaya termasuk perangkat 

emulator, tools untuk debbugging, profil dan kinerja memori, dan plugins 

untuk IDE Eclipse. 

 

2.4.4   Arsitektur Android 

System operasi android memiliki empat (layer) yang merupakan sistem 

android. Secara garis besar Arsitektur Android dapat dijelaskan dan digambarkan 

sebagai berikut (H.Nazruddin Safaat, 2011): 

1. Application dan widgets 

Application dan widgets ini adalah layer dimana kita berhubungan 

dengan aplikasi saja, dimana biasanya kita download aplikasi kemudian 

kita lakukan instalasi dan jalankan aplikasi tersebut. Di layer terdapat 

aplikasi inti termasuk klien email, program sms, kalender, peta, browser, 

kontak, dan lain-lain. Semua aplikasi disitus menggunakan bahasa 

pemrograman java. 

2. Application Frameworks 

Android adalah  “ Open Development Platform” yaitu Android 

menawarkan kepada pengembang atau memberi kemampuan kepada 

pengembang untuk membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. 

Pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras, akses informasi 

resource, menjalankan service beground, mengatur alarm, dan menambah 



14 
 

status notification, dan sebagainya. Pengembang memiliki akses penuh 

menuju API framework seperti yang dilakukan oleh aplikasi yang kategori 

inti. Sehingga bisa kita simpulakan application frameworks ini adalah 

layer dimana para pembuat aplikasi melakukan pengembangan/pembuatan 

aplikasi yang akan dijalankan disistem operasi android, karena pada layer 

inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti content providers yang 

berupa sms panggilan telepon. 

Komponen-komponen yang termasuk kedalam Application 

Frameworks adalah sebagai berikut: 

a. View 

b. Content provider 

c. Resource Manager 

d. Notification Manager 

e. Activity manager 

 

3. Libraries 

Libraries ini adalah layer dimana fitu-fitur android berada, 

biasanya para pembuat aplikasi mengakses libraries untuk menjalankan 

aplikasinya. Berjalan diatas kernel layer ini meliputi berbagai library 

C/C++ inti seperti Libc dan SSL, serta: 

a. Libraries media untuk pemutaran media audio dan video. 

b. Libraries untuk memanajement tampilan. 

c. Libraries Graphics  mencakup SGL dan openGL untuk grafis 2D dan 

3D. 

d. Libraries SQLite utuk dukungan database. 

e. Libraries SSL dan WebKit terintegrasi dengan web browser dan 

security. 

f. Libraries LiveWebcore mencakup modern web browser dengan 

engine embided web view. 

g. Libraries 3D yang mencakup implementasi OpenGL ES 1.0 API’s. 
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4. Android Run Time

Layer yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan dimana 

dalam prosesnya menggunakan implementasi linux. Dalvik Virtual 

Machine merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi 

android. Didalam Android run time dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Core Libraries: Aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java,

sementara Dalvik sebagai Virtual Mesinya bukan Virtual Machin

Java, sehingga diperlukan sebuah Libraries yang berfungsi untuk

menterjemahkan bahasa java/c yang ditangani oleh Core libraries.

b. Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin berbasis register yang

dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, dimana

merupakan pengembangan yang mampu membuat linux karnel untuk

melakukan threading dan manajemen tingkat rendah.

5. Linux Kernel

Linux kernel adalah layer dimana inti dari operating sistem dari 

Android itu berada. Berisi file-file sistem yang mengatur sistem 

proccesing, memory, resource, drivers, dan sistem-sistem Android lainya. 

Linux kernel yang digunakan Android adalah linux kernel release 2.6. Jika 

anda ingin menggunakan linux kernel dapat mengunduhnya secara gratis. 

Gambar 2.4 Arsitektur Android 

(H.Nazruddin Safaat, 2011): 
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2.4.5   Fundamental Aplikasi 

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java 

dikompilasi bersama dengan data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi 

dimana prosesnya di-package oleh tools yang dinamakan “apt tools” kedalam 

paket Android sehingga menghasilkan file dengan ekstensi apk. Ada empat jenis 

komponen dalam aplikasi Android (H.Nazruddin Safaat, 2011): 

a. Activities 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada 

pengguna, sehingga pengguna dapat melakukan interaksi. Sebuah aplikasi 

Android bisa jadi hanya memiliki satu activity, tetapi umumnya aplikasi 

memiliki banyak activity tergantung pada tujuan aplikasi tersebut.Untuk 

pindah dari activity yang satu dengan yang lainya kita dapat melakukanya 

dengan satu event, misalnya click tombol, memilih opsi atau menggunakan 

triggers tertentu. 

 

b. Service 

Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi 

service berjalan secara background, sebagai contoh dalam memainkan 

musik, service mungkin memainkan musik atau mengambil data dari 

jaringan, tetapi setiap service harus tetap berada dalm kelas induknya. 

Service dijalankan pada thread utama pada proses aplikasi. 

 

c. Broadcash receiver 

Broadcast receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk 

menyampaikan notifikasi. Contoh broadcast seperti notifikasi zona waktu 

berubah, baterai low, gambar telah selesai di ambil oleh kamera, atau 

pengubahan referensi bahasa yang diguanakan. Aplikasi juga dapat 

menginisialisasi broadcast misal memberi informasi pada aplikasi lain 

bahwa ada data yang telah diunduh keperangkat dan siap untuk digunakan. 

Broadcast receiver tidak memiliki user interface (UI), tetapi memliki 

sebuah actifity untuk merespon informasi yang mereka terima, atau 

mungkin menggunakan Notification Manager untuk memberitahu kepada 
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pengguna, seperti lampu latar atau vibrating (getaran) perangkat dan lain 

sebagainya. 

d. Content Provider 

Content provider membuat kumpulan aplikasi  data secara spesifik 

sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file 

sistem seperti data base SQLite. Content Provider menyediakan cara untuk 

mengakses data yang dibutuhkan oleh suatu activity, misalnya ketika kita 

menggunakan aplikasi yang membutuhkan peta (map). Atau aplikasi yang 

membutuhkan untuk mengakses data kontak dan navigasi maka disinalah 

fungsi content provider. 

 

2.5     Location Based Service 

Location Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi merupakan 

istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan 

untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. Location Based Services 

(LBS) memanfaatkan teknologi GPS dan Google’s cell-based location 

(H.Nazruddin Safaat, 2011). Maps dan layanan berbasis lokasi menggunkan 

lintang dan bujur untuk menentukkan lokasi geografis, namun sebagai user kita 

membutuhkan alamat atau posisi yang realtime bukan hanya nilai lintang dan 

bujur. Android menyediakan geocoder yang mendukung forward dan reverse 

geocoding. Menggunakan geocoder, user dapat mengkonversi nilai lintang dan 

bujur menjadi alamat dunia nyata atau sebaliknya (H.Nazruddin Safaat, 

2011).Dua unsur utama LBS dalam android adalah: 

a. Location Manager (API Maps) 

Menyediakan tools atau source untuk LBS, Application Programming 

Interface (API) maps menyediakan fasilitas untuk menampilkan, 

memanipulasi peta beserta fitur-fitur lainya seperti tampilan satelit, jalan 

maupun gabunganya. Peket ini berada pada com.google.android.maps 

(H.Nazruddin Safaat, 2011). 

b. Location Providers (API Location) 

Menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunanakan oleh 

device atau perangkat. API Location berhubungan data GPS (Global 
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Positioning System) dan data lokasi real-time. API Location berada pada 

paket android yaitu dalam paket android.location. Dengan Location 

Manager kita dapat menetukan lokasi kita saat ini, trek gerakan atau 

perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi 

perpindahan (H.Nazruddin Safaat, 2011) 

LBS atau aplikasi mobile meliputi beberapa aspek berhubungan 

dengan mobilitas manusia, seperti: navigasi, kesehatan, keamanan, 

kedaruratan, hiburan, dan lain-lain. Sebagai contoh, seseorang pengunjung 

ingin mencari hotel terdekat, dia tidak memiliki informasi apapun 

mengenai alamat dan nama hotel yang dimaksud, LBS akan memberitahu 

dia, misalkan hotel apa saja yang berada 1 km dari posisinya, dan lain-lain. 

(H.Nazruddin Safaat, 2011) 

 

2.6 Google App Engine 

 Google App Engine adalah platform untuk mengembangkan aplikasi web 

dan hosting di pusat data yang dikelola Google. Ini pertama kali diliris sebagai 

versi beta pada bulan April 2008.(Riyanto:2010) 

 Google App Engine adalah teknologi komputasi Could dan sebagai 

virtualisasi aplikasi dibeberapa server dan data center platform. Platform lain 

berbasis could seperti Amazon Web Service dan Microsoft’s Azure Service 

Platform. App Engine berbeda dari layanan seperti Amazone Web Service, 

meskipun dalam AWS adalah infrastruktur sebagai service sedangkan Platform 

App Engine adalah Platform sebagai service. 

 Google App Engine gratis sampai tingkat tertentu sumber daya yang 

digunakan. Biaya yang dikenakan untuk penyimpanan tambahan. Bandwidht, atau 

siklus CPU yang dibutuhkan oleh aplikasi.(Lufti Fajarianto S.T, Mobile berbasis 

lokasi:2012) 

 

2.7 Facebook Platform 

 Facebook Platform menyediakan API dan tool yang memungkinkan 

developer pihak ke-3 untuk mengintegrasikan dengan “open graph” \apakah 

melalui aplikasi di Facebook.com  atau situs web dan perangkat eksternal. 
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Facebook Platform telah berkembang dari yang hanya memungkinkan 

pengembangan hanya di Fcaebook.com menjadi pendukung integrasi di web dan 

perangkat eksternal. 

 Facebook Platform menyediakan Framework untuk software developer 

untuk membuat aplikasi yang berinteraksi dengan core/inti fitur dari Facebook. 

Markup Language yang disebut Facebook  Markup Language dikenalkan secara 

bersamaan, digunakan untuk mengkustomisasi “look and feel” dari aplikasi yang 

dibuat developer. Dengan menggunakan paltform ini, facebook telah meluncurkan 

beberapa aplikasi baru, termasuk Gift, yang mengizinkan user mengirim kan 

hadiah virtual kepada user lain, Marketplace, yang mengizinkan user untuk 

memposting iklan,event, memberi informasi kepada user  lain tentang event-event 

yang akan diakadakan dan video, yang mengizinkan user membagi homemade 

video kepada user lain. .(Lufti Fajarianto S.T,Mobile berbasis lokasi:2012) 

 

 

Komponen-komponen High Level dari facebook platform antara lain adalah : 

 Graph API 

 Authentication 

 Sosial Plugin 

 

2.8 Agile Proses  

 Kata Agile berarti cepat, ringan, bebas bergerak, waspada. Kata ini 

digunakan sebagai kata yang mengambarkan konsep model proses yang berbeda 

dari konsep model-model proses yang sudah ada. konsep Agile Software 

Development adalah cara membangun software dengan melakukan dan membantu 

orang lain membangunnya sekaligus. 

 Metode Agile cenderung menggunakan iterasi yang pendek dan singkat, 

acapkali untuk sebulan atau kurang. karena mereka tidak diberi penekanan pada 

dokumen, pendekatan Agile tidak menggunakan UMl dlam model Sketsa dan 

sedikit disarankan untuk menggunakannya sebagai bahasa pemrograman.  

 Salah satu Agile Proses adalah XP (Extreme programming), menurut 

Beck's (1999), Extreme Programming (XP) yaitu mudah, efisien, beresiko rendah, 

fleksibel, dapat diprediksi, ilmiah dan menyenangkan untuk pengembangan 



 

perangkat lunak. model ini cenderung menggunakan pendekatan 

tahapan yang harus dilalui antara lain adalah 

Testing.(Beck's:1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planning  

Pada saat perencanaan, dimulai dengan membuat semacam "

yang ditempatkan indeks card

fungsional yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 

teman berbasis android.

2. Design 

Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhqan ke sebuah perancangan 

perangkat lunak dengan meng

membangun aplikasi 

3. Coding 

Penerjemah design 

oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dlam membangun aplikasi 

mobile pencari lokasi teman berbasis android.

4. Testing 

Melakukan pengujian kebenaran logik dan fungsional.disini akan diketahui 

kekurangan dan kelebihan serta kesalahan yang terdapat pada aplikasi 

perangkat lunak. model ini cenderung menggunakan pendekatan 

tahapan yang harus dilalui antara lain adalah Planning, Design, Coding 

(Beck's:1999) 

Gambar 2.5 XP Proses 

(Pressman:2005) 

Pada saat perencanaan, dimulai dengan membuat semacam "

indeks card. User strories merupakan deskripsi fitur

fungsional yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi mobile 

teman berbasis android. 

Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhqan ke sebuah perancangan 

perangkat lunak dengan mengatur class-class di konsep berorientasi objek dalam 

membangun aplikasi mobile pencari lokasi teman berbasis android.

design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. dilakukan 

yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dlam membangun aplikasi 

pencari lokasi teman berbasis android. 

Melakukan pengujian kebenaran logik dan fungsional.disini akan diketahui 

kekurangan dan kelebihan serta kesalahan yang terdapat pada aplikasi 
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perangkat lunak. model ini cenderung menggunakan pendekatan object-Oriented. 

Planning, Design, Coding dan 

Pada saat perencanaan, dimulai dengan membuat semacam "user strories" 

merupakan deskripsi fitur-fitur 

mobile pencari loaski 

Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhqan ke sebuah perancangan 

di konsep berorientasi objek dalam 

pencari lokasi teman berbasis android. 

dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. dilakukan 

yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dlam membangun aplikasi 

Melakukan pengujian kebenaran logik dan fungsional.disini akan diketahui 

kekurangan dan kelebihan serta kesalahan yang terdapat pada aplikasi mobile 
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pencari lokasi teman berbasis android.(Ambler, Scott W. "An Introducation to 

Agile Modelling" 2001-2008) 

 

2.9 Pengertian JAVA 

 Java merupakan sebuah bahasa pemrograman, Java dapat membuat bentuk 

aplikasi,desktop,web dan lainnya sebagaimana dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman konvensional lainnya. Java adalah bahasa pemrograman 

yang berorientasi objek (OOP) dan dapat dijalankan pada berbagai platform 

sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat 

open source. 

 Java juga peralatan pembangun, teknologi Java menyediakan banyak tools 

misalnya compiler, interpreter, penyusun dokumentasi, paket kelas dan 

sebagainya. Aplikasi dengan teknologi Java secara umum adalah aplikasi serba 

guna yang dapat dijalannkan pada seluruh mesin yang memiliki Java Runtime 

Environment (JRE). 

 Terdapat duan komponen utama dari Deployment Enviroment. Yang 

pertama adalah JRE, yang terdapat pada paket J2SDK, mengandung kelas-kelas 

untuk semua paket teknologi Java yang meliputi kelas dasar dari Java, komponen 

GUI dan sebagainya. komponen yang lain terdapat pada Browser. Hampir seluruh 

Web Browser komersial menyediakan interpreter dan runtime environment dari 

teknologi Java (Andi,2013).  

Java memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Sederhana 

 Bahasa pemrograman Java menggunakan sintks mirip dengan C++ namun 

sintaks pada Java telah banyak diperbaiki terutama menghilangkan penggunaan 

pointer yang rumit dan multiple inherintance. Java juga menggunakan automatic 

memory allocation dan memory garbage collection.  

 

2. Berorientasi Objek (Object Oriented) 

 Java menggunakan pemrograman berorientasi objek yang membuat 

program dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali. 
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Pemrograman beroreintasi objek memodelkan dunia nyata kedalam objek dan 

melakukan interaksi antar objek-objek tersebut. 

3. Dapat didistribusikan Dengan Mudah 

 Java dibuat untuk membuat aplikasi terdistribusikan dengan mudah 

dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. 

 

4. Interpreter 

 Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual 

Machine (JDM). hal ini menyebabkan source code java yang telah dikompilasi 

menjadi java bytecodes dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. 

 

5. Aman   

 Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi, 

Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tersebut. 

 

6. Architerture Neutral 

 Program Java merupakan platform independent. Program cukup 

mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankna pada platform yang berbeda 

dengan Java Virtual Machine. 

 

7. Portabel 

 Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke 

platform yang berbeda-beda  tanpa harus dikompile ulang.  

 

Gambar dibawah ini menjelaskan aliran proses kompilasi dan eksekusi sebuah 

Java : 



 

Gambar 2.6

 

 Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah 

menuliskan kode program pada 

notepad, vi, emacs dan lain sebagainya. kode program yang dibuat kemudian 

tersimpan dalam sebuah berkas 

 setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang 

berisikan kode program tersebut dengan menggunakan Java Compiler. gasil dari 

kompiler berupa berkas 

 Berkas yang men

oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jeni dan 

digunakan. 

Gambar 2.7

Gambar 2.6 Fase Dari Sebuah Program Java 

(JEDI,Pemrograman Java:2007) 

Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah 

menuliskan kode program pada text editor yang dapat digunakan antara lain : 

notepad, vi, emacs dan lain sebagainya. kode program yang dibuat kemudian 

tersimpan dalam sebuah berkas berekstensi Java. (Sutopo H. Ariesto:2002)

setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang 

berisikan kode program tersebut dengan menggunakan Java Compiler. gasil dari 

kompiler berupa berkas bytecode dengan ekstensi.class. 

Berkas yang mengandung bytecode tersebut kemudian akan dikonversikan 

oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jeni dan 

Gambar 2.7 Ringkasan Fase Dari Sebuah Program Java

(JEDI,Pemrograman Java:2007) 
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Langkah pertama dalam pembuatan sebuah program berbasis Java adalah 

yang dapat digunakan antara lain : 

notepad, vi, emacs dan lain sebagainya. kode program yang dibuat kemudian 

(Sutopo H. Ariesto:2002) 

setelah membuat dan menyimpan kode program, kompilasi file yang 

berisikan kode program tersebut dengan menggunakan Java Compiler. gasil dari 

tersebut kemudian akan dikonversikan 

oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jeni dan platform yang 

 

Ringkasan Fase Dari Sebuah Program Java 




