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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas perihal kajian pustaka yang menjadi landasan teori dalam 

penelitian. Perihal tersebut secara garis besar meliputi tentang mikrokontroler dan 

google maps.  

2.1. Android  

Android adalah sebuah sistem operasi mobile yang berbasiskan pada versi 

modifikasi dari linux [1]. Pertama kali sistem operasi ini dikembangkan oleh 

perusahaan android.Inc. nama perusahaan inilah yang pada akhirnya digunakan 

sebagai nama proyek sistem operasi mobile tersebut, yaitu sistem operasi android.  

2.2. Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi dengan 

menggunakan satelit untuk menyediakan informasi lokasi dan waktu pada keadaan 

cuaca apapun, dimanapun di muka bumi, dimana terdapat empat atau lebih jalur 

satelit yang tidak terhalang [3]. GPS memiliki peran penting untuk militer, sipil, 

dan untuk kegunaan komersial diseluruh dunia. GPS dikelola oleh departemen 

pertahanan Amerika Serikat dan dapat diakses secara gratis oleh siapapun yang 

memiliki penerima GPS. 

Departemen pertahanan Amerika Serikat memulai program GPS pada awal 

tahun 1970. Kemudian pada 1978, departemen pertahanan Amerika Serikat 

meluncurkan 24 satelit untuk keperluan GPS. Beberapa negara lain kemudian 

mengadopsi GPS dengan satelit yang berbeda. Serikat Eropa dengan Galileo, Rusia 

dengan Glonass, dan Cina dengan BeiDou. 

2.3. Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah suatu chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dapat 

menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan 

program yang diisikan ke dalamnya[2]. Sinyal input mikrokontroler berasal dari 

sensor yang merupakan informasi dari lingkungan sedangkan sinyal output 

ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Jadi secara 

sederhana mikrokontroler dapat diibaratkan sebagai otak dari suatu 

perangkat/produk yang mempu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 
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Mikrokontroler pada dasarnya adalah komputer dalam satu chip, yang di 

dalamnya terdapat mikroprosesor, memori, jalur Input/Output (I/O) dan perangkat 

pelengkap lainnya. Kecepatan pengolahan data pada mikrokontroler lebih rendah 

jika dibandingkan dengan PC. Pada PC kecepatan mikroprosesor yang digunakan 

saat ini telah mencapai orde GHz, sedangkan kecepatan operasi mikrokontroler 

pada umumnya berkisar antara 1 – 16 MHz. Begitu juga kapasitas RAM dan ROM 

pada PC yang bisa mencapai orde Gbyte, dibandingkan dengan mikrokontroler 

yang hanya berkisar pada orde byte/Kbyte. 

2.4. Google Map 

Google map adalah perangkat lunak gratis yang menyediakan peta dunia 

berdasarkan gambaran satelit [4]. Google map merupakan versi dari Google Earth 

yang menampilkan peta secara online menggunakan web server dan web browser. 

Google map menyediakan plugin untuk menunjukkan suatu objek pada peta. Objek 

tersebut dapat berupa objek 3 dimensi, pin objek, dan line objek. Untuk 

menampilkan suatu objek, Google menggunakan bahasa pemrograman KML 

(Keyhole Markup Language). 

Layanan Google map dirilis secara formal pada bulan Februari 2005. Setelah 

dirilis, banyak website yang meretas layanan Google map untuk menampilkan suatu 

informasi pada layanan Google map. Untuk menindak lanjuti peretasan tersebut, 

Google merilis Google Map API (Application Programming Interface) untuk 

memfasilitasi pengembangan Google map. API merupakan kumpulan kode yang 

disediakan oleh pembuat aplikasi untuk memberikan ijin akses yang dilakukan oleh 

pihak lain agar dapat mengakses layanan yang disediakan dalam aplikasi 

 Google Maps API 

Google Maps API adalah layanan pemetaan berbasis web dan teknologi yang 

telah disediakan oleh Google, bersifat free (tidak untuk penggunaan komersial), 

yang memiliki kemampuan terhadap banyak layanan pemetaan berbasis web [5]. 

Google menyediakan API dalam 2 bahasa pemrograman, yaitu JavaScript dan 

ActionScript. Dengan adanya Google Map API, memungkinkan untuk 

menambahkan peta berbasis Google Map secara custom (sesuai keinginan) pada 

suatu website dan aplikasi android. 
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Google map menyediakan elemen-elemen yang dapat digunakan untuk 

mengkustomisasi peta yang ingin ditampilkan. Elemen-elemen tersebut antara lain 

adalah marker, info window, dan icon. Marker untuk menandai objek dalam peta. 

Pada penelitian ini marker digunakan untuk menandai posisi calon penumpang dan 

sopir angkot berdasarkan informasi longoitude dan latitude yang didaptkan dari 

GPS pada mobile phone. Info window merupakan informasi yang dapat 

ditambahkan pada marker. Informasi tersebut akan muncul ketika marker diklik. 

Icon merupakan lambang sederhana yang digunakan sebagai marker. 

 


