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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Global Positioning System (GPS) 

GPS merupakan sistem pemosisi global yang digunakan untuk menentukan 

posisi koordinat permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Seseorang bisa 

mengetahui letak sebuah objek dengan sensor yang ada pada GPS didalam suatu 

perangkat. GPS bekerja pada saat satelit yang berada di orbit bumi terhubung ke sinyal 

yang ada dibumi kemudian sinyal ditangkap dengan alat penerima dan diubah menjadi 

informasi berupa titiik lokasi penerima pada alat tersebut [2]. Dikarenakan GPS 

bergantung penuh pada satelit maka dari itu sinyal satelit adalah bagian terpenting 

dalam mendapatkan informasi serta letak objek berupa koordinat. Maka dari itu perlu 

diperhatikan hal-hal yang menggangu sinyal satelit yaitu; kondisi geografis, alat yang 

terhubung dengan gelombang elektromagnetik dan gedung-gedung sinyal yang 

memantul. GPS memerlukan tingkat keakurasian yang tiunggi ketika pada tempat yang 

susah terdapat sinyal mungkin tingkat keakurasiannya GPS lebih rendah.  

2.2 Mobile Phone (MP) 

Mobile phone merupakan sebuah perangkat elektronik portabel yang memiliki 

utilitas sebagai pesawat telpon normal, bergeraj pada suatu area luas dan jauh. 

Kebanyakan handphone saat ini memiliki transmisi yang terkombinasi dengan radio 

dan telephone circuit switching (PSTN) konvensional. Beberapa packet switching 

sudah digunakan untuk beberapa jaringan handphone yaitu pada layanan akses WAP 

dan internet. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem infromasi merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling 

terhubung dan berkumpul  untuk melakukan sebuah kegiatan atau menyelesaikan suatu 

tujuan. [3] Dalam sistem ini memiliki karakteristik yang tersusun dari batasan sistem, 

sistem yang memiliki komponen, dan lingkungan teluar yang ada pada sistem, input 

sistem hingga output sistem. Menurut Hartono(1999:5) Informasi adalah sebuah data 
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yang terproses sehingga mengurangi ketidakpastian tentang kejadian yang bersifat 

realistis atau mencari fakta diluar kenyataan aslinya. Pengertian secara umum 

informasi dapat disubjekkan sebagai hasil pengolalaan data dalam bentuk yang lebih 

bermanfaat bagi penerima, sehingga menggambarkan suatu kejadian dalam mengambil 

sebuah keputusaan [3].  

Sistem Informasi merupakan data yang diolah dan dipadukan agar menjadi 

berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah tidak bisa sepenuhnya dikatakan 

sebagai infromasi. Agar data tersebut dapat digunakan, infromasi tersebut harus 

memiliki tiga kriteria atau tiga pilar yaitu; ditujukan ke orang yang tepat, serta waktu 

dan tepat nilai akurat berkredibilitas. Hasil keluaran yang tidak memiliki tiga pilar 

tersebut tidak dapat dikatakan menjadi sebuah  informasi yang berguna, melainkan 

sebagai sampah. Fungsi (utilitas) dari sebuah sistem informasi sebenarnya untuk 

meningkatan akses data secara rill dan efektif dan efisien bagi para pengguna (user). 

2.4 Google Maps 

Google Maps adalah fitur pemetaan web yang dibuat oleh perusahaan google, 

aplikasi ini dapat memberikan sebuah objek seperti peta jalan hingga panorama 3600 

citra satelit, pergerakan lalu-lintas motor, mobil dan juga angkutan umum. API yang 

ditawarkan google maps memberikan penghubung terhadap web pihak ketiga. 

Googlemaps juga menawarkan penunjuk arah lokasi tempat bisnis dan pertokoan yang 

berada dalam peta, hingga jalan gang bercelah sempit. Layanan ini menggunakan 

bahasa javascript,XML dan AJAX. Contoh gambar logo Google Maps bisa dilihat pada 

gambar 2. 1 dibawah ini.   

 

https://id.wikipedia.org/wiki/AJAX
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Gambar 2. 1 Google Maps 

 

Fitur Google Maps dapat kita tambahkan dan dihubungkan ke web sendiri 

menggunakan Google Maps API  tentunya mudah untuk dipelajari. Dengan API 

Google Maps dapat mengefisienkan waktu hingga biaya membuat aplikasi yang 

terhubung dengan peta digital, dan bisa memfokuskan dalam data-data lainnya dengan 

adamya Google Maps. Untuk data - data lokasi kita serahkan  kepada Google Maps [4] 

2.5 JAVA 

Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat JAVA merupakan bahasa 

pemograman yang bisa dioperasikan diberbagai hardware baik di komputer maupun 

handphone. Karena fungsionalitasnya java memungkinkan berjalan pada sermua 

platform sistem informasi yang berbeda. Platform Java terdiri dari JVM, kumpulan 

library, tools dan debugger yang digabungkan dalam java development kit (JDK), kelas 

yang juga dipaket dalam sebuah compiler lingkungan pemograman. [1] Java 

dikembangkan oleh perusahaan Sun Microsystem. Asal pemograman bahasa Java 

dibuat oleh seorang ahli komputer bernama James Gosling. Bahasa ini dipadukan dari 

bahasa C dan pemograman C++ . Tetapi bahasa pemograman Java dikemas dalam 

bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami kode-kode nya. Untuk logo dari Java 

sendiri kita bisa lihat pada gambar 2. 2 dibawah ini. 

 

Gambar 2. 2 Java 

 

Kelebihan dari Bahasa Java antara lain :  
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1. Multiplatform yaitu dapat dioperasikan dalam beberapa platform sesuai prinsip penulisan 

sebuah bahasa. 

2. Object oriented programing yaitu konsep yang terdidri atas obyek obyek yang saling 

berhubungan. 

3. Bergaya bahasa pemograman C++ dan sintaks yang mirip sehingga banyak para 

programmer C++ yang berpindah ke bahasa java. 

4. Perpustakaan yang lengkap yaitu library (kumpulan program-program) yang mudah dalam 

penggunaannya. 

2.6 Black Box Testing 

Black box testing merupakan suatu pengujian yang diamati dari hasil eksekusi 

pada sebuah perangkat lunak tersebut. Pengawasan dan pengamatan melalui uji data 

yang akurat pada software tersebut. Jika dianalogikan seperti sebuah kotak hitam, yang 

dimana kita hanya bisa melihat penampilan dari luar kotak tersebut tanpa tahu isi dari 

benda tersebut. Pengujian pada kotak hitam tersebut hanya mengevaluasi bagian luar 

tampilan saja (interface) dan fungsionalnya dan tidak bersinggugan dengan proses 

secara detail sebuah perangkat lunak berjalan. Namun lebih mengetahui proses 

masukan dan proses keluaran saja. Pengujian black box tersebut merupakan metode 

perancangan berdasarkan spesifikasi sebuah perangkat lunak. Data uji yang dieksekusi 

melalui perangkat lunak kemudian output dari data tersbut apakah telah dicek dan 

sesuai dengan pengujian yang diharapkan. [5] Kelebihan dari pengujian BlackBox 

yaitu dapat menemukan cacat, memaksimalkan test investmen dan juga subset secara 

efektif dan efisien. Untuk gambar dari pengujian BlackBox bisa,  pada gambar 2.3 

dibawah ini. 
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Gambar 2. 3 Black Box Testing 

 

Pengujian black box untuk menemukan kesalahan yaitu :  

1. Fungsi yang hikabg dan tidak benar. 

2. Interface yang salah. 

3. Struktur data hingga akses eksternal database yang salah. 

4. Kinerja aplikasi yang salah 

5. Terminasi dan inisialisasi memiliki kekurangan. 

2.7 JSON (JavaScript Object Nation) 

JSON  (JavaScript Object Notation)  ialah penghubung pertukaran  data  yang  ringan, 

mudah dipahami dan juga ditulis oleh manusia sendiri, dan diterjemahkan dalam 

pembuatan(generate) oleh PC. Format data dibuat berdasarkan bahasa javascript yang 

berstandar ECMA-262, pada edisi ke-3 tahun 1999 bulan Desember. [6] JSON menggunakan 

ekstensi .json saat ia berdiri sendiri. Saat didefinisikan di dalam format file lain (seperti di 

dalam .html), ia dapat tampil didalam tanda petik sebagai JSON string, atau ia dapat 

dimasukkan kedalam sebuah variabel. Format ini sangat mudah untuk ditransfer dari server 

web ke klien atau browser karena sangat mudah dibaca dan ringan. JSON tidak membutuhkan 

banyak formatting sehingga memberikan alternatif lebih baik dari XML. Terdapat logo dari 

json sendiri pada gambar 2.4 dibawah. 

Kelebihan JSON dari XML adalah : 

1. Transfer data lebih cepat sehingga menghemat resource dan paling utama pada 

bandwith. Ukuran lebih kecil dibanding XML. 

2. JSON merupakan format bawaan dari javascript, dan jike terhubung dari server dikirim 

melalui client, client kemudian menggunakan javascript maka library tidak perlu 

memberikan tambahan untuk pemrosesannya. 

3. Dibandingkan  XML, format pada JSON lebih sederhana. 

4. Library JSON mempermudah programer yang berbeda bahasa pemrograman karena 

library JSON ada di setiap bahasa pemrograman. 
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Gambar 2. 4 Java Script Object Notation 

2.8 Sistem Informasi Geografis 

Geographic Information System (SIG) atau sistem infromasi geografis adalah 

sebuah sistem yang diterapkan melalui basis komputer, dan dirancang untuk bekerja 

menggunakan data yang mimiliki informasi bersifat spasial (referensi keruangan). 

Sistem dengan otomatis mengambil gambar, manipulasi dan juga mengintegrasikan 

data secara spasial mengenai kondisi di bumi. SIG memiliki teknologi yang mampu 

melakukan operasi-operasi umum database yaitu; analisa statistik dan query, dan 

kemampuan analisa dan visualisasi yang unik dalam pemetaan. [7]. 

2.9 Android 

Android merupakan operation system atau sistem operasi yang diperuntukan 

untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan tablet berbasis linux.  Tools yang 

disediakan juga bisa diterapkan pada API ( Application Progamming Interface) yang 

diterapkan dalam pengembangan media platform android sistem. Banyak yang memuji 

android sebagai platform mobile pertama yang memiliki lengkap, terbuka dan bebas. 

Lengkap yang dimaksud ketika para desainer bisa mengembangkan konsep secara 

komprehensif. Terbuka artinya platform android tersedua dengan lisensi open source 

dan menjadi daya tarik pengembang dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Bebas 

yang dimaksud tidak ada royalti pembayaran ketika pengembang membuat sebuah 

rancangan aplikasi. [8] Dibawah ini merupakan gambar dari arsitektur sistem operasi 

android, bisa dilihat dalam gambar 2.5. 
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Gambar 2. 5 Arsitektur Sistem Operasi Android 

2.10 Android Studio 

Android Studio merupakan sebuah Integrated Development Environment (IDE) 

utama Google dalam merancang dan mengembangkan platform android. Karena 

android studio merupakan IDE dari Google, maka software ini dapat secara langsung 

terintegrasi dengan Google Maps menggunakan API Key yang dibuat di laman yang 

disediakan dari API Google Maps teruntuk mengintegrasikan denah lokasi dengan 

software sehingga peta lokasi akan secara otomatis ditampilkan di aplikasi yang dibuat. 

Selain terintegrasi dengan Google Maps, Android Studio juga dapat terintegrasi dengan 

database SQLite Manager, plugin untuk pengolahan dan penyimpanan informasi yang 

saling berkaitan untuk kemudian dibuat algoritma dari tiap data yang akan ditampilkan 

[9] . IDEA yang dikembangkan android studio didapat berdasarkan Intellij IDEA yang 

serupa dengan Eclipse dan ADT plugin (Android Development Tools). Dibawah 

adalah gambar dari logo Android Studio, Pada gambar 2.6.  
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Gambar 2. 6  Android Studio 

Fitur yang dimiliki oleh Android Studio yaitu :  

a. Grandle Build untuk pembuatan sebuah projek. 

b. Pembenahan bug serta refactory yang cepat 

c. Tools “lint”  memiliki fungsi memonitor kecepatan, kegunaan serta 

kompetibelitas aplikasi dengan cepat. 

d. Membantu proguarad dan app-signing untuk keamanan, 

e. GUI aplikasi android menjadi lebih mudah. 

f. Didukung langsung oleh Google Cloud dalam setiap aplikasi dan platform 

yang dikembangkan. 

2.11 Pariwisata 

Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang bertujuan untuk berekreasi 

serta liburan sehingga membutuhkan persiapan dalam melukakan aktivitas ini. 

Kepariwisataan merupakan kegiatan dalam menggunakan kekayaan alam serta 

lingkungan hidup yang khusus seperti; peninggalan sejarah, cagar budaya dan iklim 

suatu daerah. Turis atau wisatawan adalah seorang yang melakukan perjalanan rekreasi 

paling tidak sejauh 80 Km atau sekitar 50 mil dari rumahnya. Ini merupakan definisi 

dari organisasi pariwisata dunia. Perjalanan wisata adalah perjalanan keliling yang 

memakan waktu kisaran tiga hari, baik secara personal maupun menggunakan biro 

perjalanan umum dan bisa didalam negeri maupun luar negeri. [10] 


