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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan Wisata 

Fendeli menyatakan bahwa “pengembangan wisata alam adalah 

memanfaatkan potensi ekonomis sumber daya alam yang ada di dalam kawasan 

wisata alam untuk kepariwisataan, tanpa meninggalkan prinsip pelestarian sumber 

daya alam tersebut. Pada dasarnya, pengembangan kepariwisataan di suatu tempat 

dimaksudkan untuk  dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, namun dalam 

pengembangan ini harus diupayakan juga agar tidak menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial dan kerusakan lingkungan. Mempertahankan kualitas lingkungan 

pada kepariwistaan alam mutlak, sebab daya tarik utamanya justru pada lingkungan 

ini” (Fendeli, 2002). Selanjutnya dijelaskan oleh Unep bahwa “pengembangan 

wisata yang berkelanjutan seharusnya mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 

lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan wisata, 

mempertahankan proses ekologi yang essensial dan membantu mengkonservasi 

warisan alam dan keanekaragaman hayati. Menghormati keaslian sosial budaya 

masyarakat setempat, mengkonservasi bangunan dan warisan budaya tempat 

tinggal mereka dan nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi untuk memahami dan 

toleran terhadap budaya mereka. Aktif menjamin operasi ekonomi jangka panjang, 

menyediakan keuntungan sosial ekonomi kepada seluruh stakeholder yang secara 

merata mendistribusikan, termasuk jabatan tetap dan peluang memperoleh 

pemasukan dan pelayanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi bagi 

pengurangan kemiskinan” (Unep,  2002). 

Sesuai dengan pendapat Suwantoro bahwa “pembangunan suatu objek wisata 

harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek 

tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi 

Kelayakan financial yang menyangkut perhitungan secara komersial dari 

pembangunan objek tersebut. Kelayakan sosial ekonomi regional, kegiatan ini 

dilakukan untuk melihat dampak dari investasi yang ditanamkan untuk membangun 
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suatu objek wisata. Dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lain seperti 

pajak, perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Kelayakan teknis pembangunan 

objek wisata harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dengan melihat 

daya dukung yang ada. Kelayakan lingkungan, pembangunan objek wisata 

bukanlah untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumberdaya 

alam untuk kebaikan manusia” (Suwantoro, 1997). 

2.2 Wisata Alam 

Menurut Morissan bahwa “ditinjau dari obyek wisata yang dikunjungi, maka 

kegiatan wisata terbagai atas beberapa jenis, salah satunya adalah wisata alam yaitu 

kegiatan mengunjungi suatu objek wisata yang berupa keindahan alam berupa 

pegunungan, pantai, lembah dan sebagainya” (Morissan, 2002). Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Nurfatriani dan Efida bahwa “ekowisata merupakan pengelolaan 

alam dan budaya masyarakat dengan pendekatan konservasi yang menjamin 

kelestarian dan kesejahteraan” (Nurfatriani dan Efida, 2003). Hal ini diperjelas oleh 

pendapat Gunawan bahwa “konsep pengembangan pariwisata yang mencakup 

aspek pelestarian terhadap lingkungan alam maupun budaya yang menjadi andalan 

pariwisata, aspek edukasi bagi wisatawan, serta partisipasi masyarkat dengan tetap 

memberikan peluang keuntungan ekonomi bagi pengusaha” (Gunawan 2003). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

(Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana 

pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, 

dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata). Pasal 8 

ayat 1: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk 

pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan propinsi, dan 

rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Ayat 2: Pembangunan 

kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian integral dari 

rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama 

lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan 
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pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan” 

(Republik Indonesia UU No. 10/2009). 

2.3 Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data  merupakan bentuk 

jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata” (Jogiyanto, 2005). 

Selanjutnya dijelaskan oleh Alfatta bahwa “sistem informasi merupakan suatu 

perkumpulan data yang terorganisasi beserta tata cara penggunaanya yang 

mencangkup lebih jauh dari pada sekedar penyajian, istilah tersebut menyiratkan 

suatu maksud yang ingin dicapai dengan memilih dan mengatur data serta 

menyusun tata cara penggunaanya. Keberhasilan suatu sistem informasi yang 

diukur berdasarkan maksud pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu 

keserasian dan mutu data, pengorganisasian data, dan tata cara penggunaanya. 

Untuk memenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan cara kerja 

sistem informasi berbeda-beda bergantung pada macam keperluan atau macam 

permintaan yang harus dipenuhi. Suatu persamaan yang menonjol ialah suatu 

sistem informasi menggabungkan berbagai ragam data yang  dikumpulkan dari 

berbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang  berasal dari berbagai 

sumber suatu sistem alih rupa data sehingga jadi tergabungkan. Berapapun 

ukurannya dan apapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu memiliki 

ketergabungan data yang disimpannya“ (Alfatta, 2007).  

2.4 SIG (Sistem Informasi Geografis) 

Kadir menyatakan bahwa “Sistem Informasi Geografis (SIG) ini pertama kali 

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for 

Development. Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis seperti sekarang ini 

setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union 

di Ottawa Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson, yang 
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kemudian disebut CGIS (Canadian Gegrafis information system). Sejak saat itu 

SIG (Sistem Informasi Geografis) berkembang di beberapa benua terutama Benua 

Amerika, Benua Eropa, Benua Australia, dan Benua Asia. Seperti di Negara-negara 

yang lain, di Indonesia pengembangan SIG dimulai di lingkungan pemerintahan 

dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak di ditunjang oleh 

sumberdaya yang bergerak di lingkungan akademis. Dalam sejarahnya penggunaan 

SIG modern (berbasis computer, digital) dimulai sejak tahun 1960” (Kadir, 2004). 

Selanjutnya Prahasta menjelaskan bahwa “fungsi SIG adalah meningkatkan 

kemampuan menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan. SIG dapat memberikan informasi kepada pengambil 

keputusan untuk analisis dan penerapan database keruangan. SIG mampu 

mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital 

bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan 

data statistik. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang 

menjadi lebih mudah. Sistem informasi geografis (SIG) mempunyai kemampuan 

untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, 

menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya memetakan hasilnya” (Prahasta, 

2002). 

Haryanto juga menyatakan bahwa terdapat tugas utama dalam SIG adalah 

sebagai berikut: 

1. Input Data, sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut 

harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi 

data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan 

digitizing. SIG modern bisa melakukan proses ini secara otomatis 

menggunakan teknologi scanning. 

2. Pembuatan peta, proses pembuatan peta dalam SIG lebih fleksibel 

dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan kartografi otomatis. 

Prosesnya diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat 

didigitalkan dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam 

SIG. Peta yang dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat 

menunjukkan informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. 
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3. Manipulasi data, data dalam SIG akan membutuhkan transformasi untuk 

membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. Teknologi SIG 

menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang ada 

dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. 

4. Manajemen file, ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah 

data user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah 

menggunakan database management system (DBMS) untuk membantu 

menyimpan, mengatur, dan mengelola data 

5. Analisis query, SIG menyediakan kapabilitas untuk menampilkan query dan 

alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG 

digunakan untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren. 

6. Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai macam tipe operasi geografis, 

hasil akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat 

efisien untuk menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. 

Namun saat ini SIG juga sudah mengintegrasikan tampilan peta dengan 

menambahkan laporan, tampilan tiga dimensi, dan multimedia (Haryanto, 

2004). 

Ekadinata menjelaskan bahwa “sistem informasi geografis (SIG) adalah 

sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan 

untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menganalisa, serta menyajikan 

data dan informasi dari suatu obyek atau fenomena yang berkaitan dengan letak 

atau keberadaannya di permukaan bumi” (Ekadinata, 2008). Hal ini diperjelas 

dengan pernyataan Weng bahwa “Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 

paket software terintegrasi yang dibuat secara khusus untuk mengolah data 

geografis dengan berbagai keperluan. SIG dapat melakukan pemrosesan mulai dari 

pemasukan data, penyimpanan, menampilkan kembali informasi kepada pengguna, 

serta mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap data yang 

dimilikinya” (Weng, 2010). Triyono dan Wahyudi juga menjelaskan bahwa “pada 

dasarnya istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari tiga unsur 

pokok yaitu sistem, informasi, dan geografis. Dengan demikian pengertian terhadap 

ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu dalam memahami sistem 
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informasi geografis. Dengan melihat unsur-unsur pokoknya, maka jelas sistem 

informasi geografis merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur 

informasi geografis” (Triyono dan Wahyudi, 2008). 

2.5 Android  

Menurut Ibnew menjelaskan bahwa “sejarah android pada mulanya adalah 

perusahaan kecil yang berada di Palo Alto, California. Perusahaan yang bernama 

Android, Inc ini kemudian dibeli oleh pihak Google pada tahun 2005. Beberapa 

orang yang masuk disana pernah bekerja di Google, seperti Andy Rubin, pendiri 

Danger (perusahaan perangkat lunak), kemudian ada Rich Miner wakil pendiri 

Wilfire Communications, Cris White insinyur di Webtv, dan Nick Sears mantan VP 

di T-Mobile. Saat itu banyak yang menganggap fungsi Android Inc hanyalah 

sebagai perangkat lunak pada telepon seluler. Sejak saat itu muncul rumor bahwa 

Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Perusahaan Google, tim yang 

dipimpin Rubin bertugas mengembangkan program perangkat seluler yang 

didukung oleh kernel linuk. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa google sedang 

bersiap menghadapi persaingan dalam pasar telepon seluler” (Ibnew, 2012). 

Selanjutnya Faridawati menjelaskan bahwa “android adalah software besutan 

google yang mencakup sistem operasi atau OS, middleware, dan aplikasi 

kunci yang berbasis linux pada suatu gadget seperti telephone cellular, 

smartphone dan komputer tablet. Android persis seperti symbian yang 

dipergunakan oleh Nokia dan BlackBerry OS. Jelasnya seperti microsoft windows 

yang sangat dikenal baik oleh para pengguna komputer dan laptop. Jika 

dianalogikan, Android adalah windows-nya sedangkan smartphone atau komputer 

tablet adalah unit komputernya” (faridawati, 2013). 

Amongguru menyatakan bahwa “pengembangan yang dilakukan pada fitur-

fitur Android terus dilakukan secara bertahap, seiring dengan kebutuhan 

penggunaan smartphone untuk membantu aktivitas penggunanya. Beberapa fitur-

fitur baru selalu dimunculkan oleh android pada setiap peningkatan versinya. 

Berikut ini beberapa versi-versi android, mulai dari yang pertama kali diluncurkan 

hingga versi terbaru antara lain : 
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a. Android 1.0 (Astro) 

Android 1.0 merupakan versi komersil pertama dari Android. Sistem 

operasi ini diresmikan pada tanggal 23 September 2008. Astro adalah nama 

versi pertama dari Android, tetapi karena terdapat permasalahan dengan hak 

cipta pada nama Astro, maka pemberian nama pada versi tersebut tidak jadi 

dilakukan. Di dalam Android 1.0 telah diperkenalkan tempat untuk 

mendownload berbagai aplikasi dari Android, yang diberi nama Android 

Market. 

b. Android 1.1 (Bender) 

Android versi 1.1 lebih memberikan sentuhan pada beberapa aplikasi 

untuk meningkatkan performanya, misalnya system user interface yang lebih 

baik. Seperti halnya versi sebelumnya. 

c. Android 1.5 (Cupcake) 

Android versi 1.5 diluncurkan pada bulan Mei tahun 2009. Perlu diketahui, 

bahwa Android 1.5 adalah versi Android pertama yang menggunakan nama 

kue kecil mungil yang bernama Cupcake. Dikarenakan versi ketiga dari 

Android, maka pemberian nama versinya diawali dengan huruf C, yaitu 

Cupcake. Aplikasi dan fitur yang ditambahkan pada sistem Android ini, 

antara lain aplikasi kamus dan keyboard, aplikasi merekam dan memutar 

video dalam format MPEG-4, aplikasi widget yang lebih lengkap, dan 

aplikasi mengunggah video ke dalam Youtube secara lebih mudah. 

d. Android 1.6 (Donut) 

Masih di tahun yang sama (September 2009), Android kembali 

mengenalkan versi sistem operasinya yang terbaru dengan nama Android 1.6 

Donut. Pada versi ini, terdapat penambahan dukungan jaringan 

CDMA/EDVO yang pada versi Android 1.5 tidak ditemukan. Terdapat pula 

penambahan fitur pada sistem kamera dan mesin pencari (search engine). 

e. Android 2.3-2.1 (Eclair) 

Dalam selanjutnya bersamaan dengan peluncuran smartpone Motorola 

Droid, Android mengenalkan kembali versi terbarunya yang diberi nama 
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Android 2.3-2.1 dengan kode Eclair. Penambahan yang dilakukan pada versi 

ini adalah adanya fitur GPS (Global Positioning System). 

f. Android 2.2-2.2.3 (Froyo) 

Pada tanggal 20 Mei 2010, Android resmi meluncurkan sistem operasi 

Android 2.2-2.2.3 dengan kode Froyo (Frozen Yogurt). Tambahan fitur pada 

versi Android ini adalah Adobe Flash Player, yang pada versi sebelumnya 

belum ada. Selain itu, adanya dukungan dari kartu Mirco SD (Secure Digital) 

untuk penyimpanan data dalam kapasitas lebih besar. 

g. Android 2.3-2.3.7 (Gingerbread) 

Sekitar 7 bulan setelah peluncuran Android Froyo, tepatnya pada bulan 

Desember 2010, Android kembali merilis sistem operasi vesi terbarunya, 

yang diberi nama Android Gingerbread. Android 2.3-2.3.7 Gingerbread 

memiliki keunggulan dibanding versi sebelumnya, yaitu dapat digunakan 

untuk melakukan panggilan video (video call). Banyak perubahan yang 

dilakukan pada versi Gingerbread ini, karena memang versi ini dikhususkan 

untuk mengoptimalkan berbagai aplikasi dan game yang terdapat di google 

play store. 

h. Android 3.0-3.2.6 (Honeycomb) 

Android versi Honeycomb resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011. 

Sebenarnya versi Android ini dikhususkan untuk pengguna tablet berbasis 

Android. Pada versi ini, ditawarkan tampilan status bar yang semakin 

memudahkan penggunanya dalam berselancar. 

i. Android 4.0-4.0.4 (Ice Cream Sandwich) 

Android versi Ice Cream Sandwich diluncurkan pada bulan Oktober 2011. 

Sistem operasi Android Ice Cream Sandwich hadir dengan tampilan yang 

lebih elegan dibandingkan versi terdahulu. Peningkatan kualitas fotografi dan 

video dilakukan pada versi Android ini. 

j. Android 4.1-4.3 (Jelly Bean) 

Pada bulan Juli tahun 2012, Android kembali meluncurkan sistem operasi 

terbarunya yang diberi nama Android Jelly Bean. Nexus 7 merupakan 

perangkat seluler yang menggunakan Android versi Jelly Bean ini. 
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Pembaharuan yang dilakukan pada versi Android ini adalah peningkatan 

kualitas input keyboard dan adanya pencarian Google Now yang memberikan 

informasi mengenai cuaca dan traffic. 

k. Android 4.4+ (KitKat) 

Android versi KitKat diresmikan penggunaanya oleh Google pada tanggal 

4 September 2013. Operasi sistem ini diklaim mampu memberikan tampilan 

status bar transparan dan pembaharuan User Interface pada program Goole 

Maps Navigation dan Alarm. 

l. Android 5.0+ (Lolipop) 

Android versi Lolipop telah menerapkan processor 64 bitt dan mampu 

melakukan pengotimalan penggunaan baterai, sehingga smartphone yang 

support dengan versi Android ini akan memiliki daya tahan baterai lebih 

tinggi dibanding sebelumnya. Perubahan internal pada platform juga 

dilakukan, yaitu menggantikan Dalvik dengan Android Runtime (ART) untuk 

meningkatkan performa aplikasi. 

m. Android 6.0+ (Marshmallow) 

Android 6.0+ dengan kode M (Marshmallow) telah diperkenalkan oleh 

Google pada bulan Oktober 2015. Sistem operasi android marshmallow 

merupakan lanjutan dari pengembangan android lolipop. Pada versi ini, 

diperkenalkan aplikasi API untuk menyempurnakan asisten kontekstual 

dalam Google Now On Tap, sebagai kemampuan baru dari aplikasi Google 

Search. Diperkenalkan juga sistem doze untuk manajemen daya baru yang 

dapat mengurangi aktivtas pada background saat perangkat tidak difungsikan. 

Selain itu terdapat perangkat migrasi data ke kartu mikro SD secara mudah 

dan cepat. 

n. Android 7.0 (Nougat)  

Android 7.0 dengan kode N (Nougat) diresmikan pada bulan Maret 2016. 

Nama “Nougat” diambil dari nama permen kacang yang populer di Perancis. 

Android Nougat memungkinkan para pengunanya untuk dapat membuka dua 

aplikasi sekaligus dalam mode split screen. Pengguna juga dapat memiliki 

sampai sembilan toggles dalam satu layar dengan fitur Pengaturan Cepat. 
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Pada Android 7.0 Nougat juga diperbarui versi Doze mode menjadi Doze 

mode 2.0, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan baterai, pada 

saat smartphone digunakan atau ketika layar dimatikan. 

o. Android 8.0 (Oreo) 

Android 8.0 Oreo resmi diluncurkan pada tanggal 21 Agustus 2017 

bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari total di Amerika Serikat. 

Beberapa fitur baru dimunculkan pada sistem operasi Android Oreo ini. 

Aplikasi  picture in picture memungkinkan pengguna untuk melihat dua aplikasi 

dalam satu tampilan layar sekaligus. Fitur notifications dots membuat pengguna 

lebih mudah mengetahui adanya notifikasi  baru dengan cukup dengan mengetukkan 

pada aplikasi. Fitur  Google Play Protect pada Android Oreo memberikan 

perlindungan keamanan dan mengendalikan pemasangan aplikasi dengan 

lebih ketat (Amongguru, 2017). 

2.6 Android Studio 

Menurut Hafizh bahwa “android Studio adalah sebuah IDE (Intergrate 

Development Environment) yang digunakan untuk pengembangan aplikasi android. 

Secara garis besar android studio merupakan suatu aplikasi yang bisa digunakan 

untuk membuat suatu aplikasi yang dapat berfungsi pada perangkat smartphone 

android dengan jenis ekstensi APK (Android Package)” (Hafizh, 2014). 

Selanjutnya Nazruddin menjelaskan bahwa “android SDK (Software Development 

Kit) adalah tools API (Application Programming Interface) yang diperlukan untuk 

mulai mengembangkan aplikasi pada platform android menggunakan bahasa 

pemrograman java. Android SDK (Software Development Kit)  menyertakan 

contoh projects dengan sumber kode, perangkat pengembangan, sebuah emulator, 

dan library yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi android. Selain merupakan 

editor kode IntelliJ dan alat pengembang yang berdaya guna, android studio 

menawarkan fitur lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas saat membuat 

aplikasi android” (Nazruddin, 2014). 

2.7 GPS  (Global Positioning System) 

Menurut Elrabbany bahwa “GPS (Global Positioning System) adalah sistem 

navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Amerika Serikat Departemen 
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Pertahanan di awal 1970. Awalnya, GPS (Global Positioning System)  

dikembangkan sebagai sistem militer untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika 

Serikat. Namun, kemudian dibuat untuk warga sipil dan saat ini menjadi sistem 

ganda yang dapat digunakan dan dapat diakses oleh militer, warga sipil dan 

pengguna lain. GPS dapat memberikan informasi waktu dimana saja dan dalam 

kondisi cuaca apapun” (Elrabbany, 2002). Abidin juga menjelaskan bahwa “GPS 

dapat memberikan informasi dengan ketelitian bervariasi dari beberapa millimeter 

hingga puluhan meter. Hingga saat ini GPS merupakan sistem satelit navigasi yang 

paling popular dan paling banyak diaplikasikan di dunia, baik di darat, laut, udara 

maupun angkasa. Disamping aplikasi-aplikasi militer, bidang bidang aplikasi GPS 

yang cukup banyak saat ini antara lain meliputisurvey pemetaan, geodinamika, 

geodesi, geologi, geofisika, transportasi dan navigasi, pemantauan deformasi, 

pertanian, kehutanan serta bidang olahraga dan rekreasi” (Abidin, 2007).  

Menurut Bafdal, Nurpilihan, Kharistya, dan Macklin bahwa “beberapa 

kegunaan dan manfaat GPS yaitu untuk mengetahui posisi koordinat, menentukan 

dan merekam posisi (mark waypoint), menentukan dan merekam jalur pada saat 

berjalan (mark on track), mengarahkan untuk mencapai posisi yang telah ditentukan 

(go to)” (Bafdal at al , 2011). selanjutnya Ningsih juga menjelaskan bahwa “GPS 

merupakan sebuah alat atau sistem navigasi yang memanfaatkan satelit dan dapat 

digunakan untuk menginformasikan penggunanya dimana dia berada secara global 

di permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data dikirim ari satelit berupa sinyal 

radio dengan data digital. Penerima GPS menerima sinyal dari beberapa satelit yang 

mengorbit bumi. Dengan susunan orbit tertentu, maka satelit GPS dapat diterima 

diseluruh permukaan bumi dengan penampakan antara empat sampai delapan buah 

satelit. Terdapat tiga segmen dalam sistem GPS yaitu segmen sistem kontrol, 

segmen satelit dan segmen pengguna. Satelit GPS dapat dianalogikan sebagai 

stasiun radio angkasa yang dilengkapi dengan antennaantena untuk mengirim dan 

menerima sinyal-sinyal gelombang” (Ningsih, 2014). 




