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2.1 Android
Android merupakan suatu sistem operasi yang dikembangkan untuk

perangkat mobile yang berbasis Linux. Sistem operasi android awalnya
dikembangkan oleh Android Inc, yang kemudian dibeli oleh Google pada tahun
2005. Dalam usaha mengembangkan Android, pada tahun 2007 dibentuklah Open
Handset Alliance (OHA), sebuah konsorsium dari beberapa perusahaan, yaitu Texas
Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technolo-
gy Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, dan
T-Mobile dengan tujuan mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile.

Arsitektur android menurut Hermawan (2011) secara garis besar, arsitektur
dari sistem operasi mobile android dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Arsitektur Android

No. Nama Keterangan
1. Application Lapisan ini adalah serangkaian aplikasi, lapisan

aplikasi yang terdapat pada perangkat mobile,
aplikasi inti yang telah terdapat pada android
termasuk kalender, kontak, SMS, dan lain
sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini ditulis dengan
bahasa pemrograman Java.

2. Applications frameworks merupakan pengembang aplikasi memiliki ak-
ses penuh ke android sama dengan aplikasi inti
yang telah tersedia. Pengembang dapat dengan
mudah mengakses informasi lokasi, mengatur
alarm, menambahkan pemberitahuan ke status
bar dan lain sebagainya. Arsitektur aplikasi ini
dirancang untuk menyederhanakan penggunaan
kembali komponen, aplikasi apa pun dapat
mempublikasikan kemampuan dan aplikasi lain
dapat menggunakan kemampuan mereka sesua
batasan keamanan. Dasar dari aplikasi adalah
seperangkat layanan dan sistem, yaitu berba-
gai View yang digunakan untuk membangun UI,
Content Provider yang memungkikan aplikasi
berbagi data, resourceManager menyediakan ak-
ses bukan kode seperti grafik, string, dan layout,
notificationManager yang akan membuat aplikasi



Tabel 2.1 Arsitektur Android (Tabel lanjutan...)

No. Nama Keterangan
dapat menampilkan tanda pada status bar dan
activitymanager yang berguna mengatur daur
hidup dari aplikasi.

3. Libraries Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang
digunakan oleh berbagai komponen pada sistem
android.

4. Android run time Satu set libraries ini yang menyediakan sebagian
besar fungsi yang tersedia di libraries inti dari
bahasa pemrograman Java. Setiap aplikasi
akan berjalan sebagai proses sendiri pada Dalvik
Virtual Machine (VM).

5. Linux kernel Android bergantung pada linux versi 2.6 untuk
layanan sistem ini seperti keamanan, manajemen
memori, manajemen proses, network stack, dan
model driver. Kernel juga bertindak sebagai
lapisan antara hardware dan seluruh software.

2.2 Location Based Service
Location Based Service (LBS) merupakan istilah umum yang digunakan

untuk menggambarkan teknologi yang dapat menemukan lokasi perangkat mobile
yang sedang digunakan. LBS adalah sebuah layanan informasi yang dapat diakses
dengan menggunakan perangkat mobile melalui jaringan seluler dan internet serta
memanfaatkan kemampuan untuk penunjuk lokasi pada perangkat mobile.

Dalam menggunakan layanan berbasis lokasi terdapat lima kompunen
pendukung utama, antara lain:

1. Perangkat mobile
Perangkat mobile adalah sebuah komponen yang penting dalam LBS.
Perangkat ini berfungsi sebagai alat bantu bagi untuk meminta informasi
berupa teks, suara, gambar dan lain sebagainya.

2. Jaringan komunikasi
Komponen ini berfungsi sebagai jalur penghubung untuk mengirimkan data.
Pengiriman data diawali oleh request dari pengguna ke penyedia layanan
dari perangkat mobile-nya, kemudian penyedia layanan mengirimkan data
hasil dari request pengguna.

3. Komponen positioning atau penunjuk lokasi
Setiap layanan yang telah diberikan oleh penyedia layanan biasanya
berdasarkan pada posisi pengguna/user yang ngin meminta layanan
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tersebut. Oleh karena itu diperlukan komponen yang berfungsi sebagai
pengolah/pemroses yang akan atau dapat menentukan posisi pengguna
layanan pada saat itu. Posisi pengguna/users tersebut didapatkan melalui
jaringan komunikasi mobile atau juga menggunakan Global Positioning
Sistem (GPS).

4. Penyedia layanan dan aplikasi
Penyedia layanan dapat memberikan berbagai macam layanan yang dapat
digunakan oleh pengguna/user. Sebagai contoh ketika pengguna mem-
inta layanan agar bisa tahu posisinya saat itu, maka aplikasi dan penyedia
layanan dapat langsung memproses permintaan tersebut dan mengirimkan-
nya ke perangkat pengguna/user.

5. Penyedia data dan konten
Penyedia layanan tidak selalu menyimpan seluruh informasi dan data yang
telah diolahnya. Dikarenakan kemungkinan berbagai macam informasi dan
data yang telah diolah tersebut berasal dari pihak ketiga/pengembang yang
memang memiliki otoritas untuk menyimpannya. Sebagai contohnya seper-
ti basis data geografis dan lokasinya bisa saja berasal dari badan-badan mi-
lik pemerintahan atau data-data bisnis/industri/perusahaan kemungkinan be-
rasal dari Yellow Pages, maupun perusahaan penyedia data lainnya.

2.3 Android Studio
Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu Integrated

Development Environment (IDE) untuk membuat atau melakukan pengembangan
aplikasi android. Berdasarkan Intellij IDEA selain merupakan editor kode Intellij
dan alat pengembangan yang berguna, android studio juga menawarkan fitur-fitur
lebih banyak dan lengkap untuk meningkatkan produktivitas saat dalam pembuatan
aplikasi android, misalnya:

1. Sistem versi berbasis gradle yang fleksibel.
2. Emulator yang cepat dan kaya fitur.
3. Lingkungan yang menyatu untuk pengembangan bagi semua perangkat

android.
4. Instant run untuk mendorong perubahan ke aplikasi yang berjalan tanpa

membuat APK baru.
5. Template kode dan integrasi Github untuk membuat fitur aplikasi yang sama

dengan mengimpor kode contoh.
6. Alat pengujian dan kerangka kerja yang ekstensif.
7. Alat Lint untuk meningkatkan kinerja, kegunaan, kompatibilitas versi, dan
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masalah-masalah lain.
8. Dukungan C++ dan NDK.
9. Dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform, mempermudah

pengintegrasian Google Cloud Messaging dan App Engine (Studio, n.d.).

2.4 MySQL
MySQL (My Structured Query Language) adalah sistem basis data relation

atau Relational Database Managemnt System (RDBMS) yang mampu beker-
ja secara cepat dan mudah digunakan, MySQL merupakan sebuah program
pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi
banyak pengguna (multi user). Database MySQL didistribusikan secara gratis
dibawah lisensi General Public License (GPL) yang dimana setiap program bebas
menggunakan MySQL namun tidak bisa dijadikan produk turunan yang dijadikan
closed source atau komersial (Nugroho, 2011).

2.5 Google Map API
Google Maps adalah sebuah layanan gratis yang diberikan oleh google

dan sangat populer saat ini. Google Maps adalah gambaran peta dunia yang
dapat digunakan untuk melihat lokasi, suatu tempat atau daerah. Dengan
demikian,Google Maps merupakan suatu peta dunia berbasis digital yang dapat
dilihat dengan menggunakan bantuan mesin pencarian (browser). Google maps
Api adalah suatu library yang berbentuk JavaScript yang dapat digunakan untuk
aplikasi android (Ariyanti, Kanedi, dkk., 2015).

2.6 Haversine Formula
Haversine Formula adalah rumus perhitungan yang digunakan dalam navi-

gasi, yang menghitung atau memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada
permukaan bola (Bumi) yang berdasarkan garis bujur dan lintang (Maharani dkk.,
2017).

2.7 Unified Modeling Language (UML)
Unified Modeling Language (UML) merupakan perkembangan bahasa

pemodelan pada bidang rekayasa perangkat lunak (RPL) yang dimaksudkan untuk
menyediakan cara standar dalam memvisualisasikan desain sistem.

Beberapa literature menyebutkan bahwa UML terbagi menjadi sembilan
jenis diagram dan yang lain menyebutkan terdapat delapan karena ada beberapa
diagram yang digabung, misalnya diagram komunikasi, diagram urutan dan
diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Namun dengan demikian
model-model itu dapat di kelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu statis atau
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dinamis (Widodo, 2011). Jenis diagram itu antara lain:

2.7.1 Diagram Kelas (Class Diagram)
Kelas diagram ini memperlihatkan antarmuka-antarmuka, himpunan kelas-

kelas, relasi-relasi dan kolaborasi-kolaborasi. Diagram ini pada umum dijumpai
pada pemodelan sistem berorientasi objek. Meskipun bersifat statis, sering pula
diagram kelas memuat kelas-kelas aktif. Simbol class diagram dapat dilihat pada
Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Simbol class diagram

No. Gambar Nama Keterangan
1. . Generalization Hubungan dimana objek anak

(descendent) berbagi perilaku dan struktur
data dari objek yang ada di atasnya objek
induk (ancestor).

2. . Nary Association Upaya untuk menghindari asosiasi dengan
lebih dari 2 objek.

3. . Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi
atribut serta operasi yang sama.

4. . Collaboration Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.

5. . Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh
suatu objek.

6. . Dependency Hubungan dimana perubahan yang
terjadi pada suatu elemen mandiri
(independent) akan mempegaruhi elemen
yang bergantung padanya elemen yang
tidak mandiri.

7. . Association Apa yang menghubungkan antara objek
satu dengan objek lainnya.
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2.7.2 Diagram Use Case (Use Case Diagram)
Diagram use case akan memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor

(suatu jenis khusus dari kelas). Diagram use case ini sangat penting dalam mengor-
ganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan
pengguna. Simbol use case diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Simbol use case diagram

No. Gambar Nama Keterangan
1. . Actor Menspesifikasikan himpuan peran yang

pengguna mainkan ketika berinteraksi
dengan use case.

2. . Dependency Hubungan yang dimana perubahan
yang terjadi pada suatu elemen mandiri
(independent) akan mempengaruhi elemen
yang bergantung padanya elemen yang
tidak mandiri (independent).

3. . Generalization Hubungan dimana objek anak
(descendent) berbagi perilaku dan struktur
data dari objek yang ada di atasnya objek
induk (ancestor).

4. . Include Menspesifikasikan bahwa use case sumber
secara eksplisit.

5. . Extend Menspesifikasikan bahwa use case target
memperluas perilaku dari use case sumber
pada suatu titik yang diberikan.

6. . Association Apa yang menghubungkan antara objek
satu dengan objek lainnya.

7. . System Menspesifikasikan paket yang
menampilkan sistem secara terbatas.

8. . Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu actor.
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Tabel 2.3 Simbol use case diagram (Tabel lanjutan...)

No. Gambar Nama Keterangan
9. . Collaboration Interaksi aturan-aturan dan elemen lain

yang bekerja sama untuk menyediakan
prilaku yang lebih besar dari jumlah dan
elemen-elemennya (sinergi).

10. . Note Elemen fisik yang eksis saat aplikasi
dijalankan dan mencerminkan suatu
sumberdaya komputasi.

2.7.3 Diagram Aktivitas (Activity Diagram)
Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang

memperlihatkan aliran dari suatu suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam
suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu
sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. Simbol activity
diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Simbol activity diagram

No. Gambar Nama Keterangan
1. . Actifity Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling berinteraksi
satu sama lain.

2. . Action State dari sistem yang mencerminkan
eksekusi dari suatu aksi.

3. . Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali.

4. . Actifity Final Node Bagaimana objek dibentuk dan
dihancurkan.

5. . Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu
berubah menjadi beberapa aliran.
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2.7.4 Diagram Sekuensial (Sequence Diagram)
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang
digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal
(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa
digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang
dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.
Simbol diagram sekuensial dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5. Simbol Simbol sequence diagram

No. Gambar Nama Keterangan
1. . LifeLine Objek entity, antarmuka yang saling

berinteraksi.

2. . Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek
yang memuat informasi-informasi tentang
aktifitas yang terjadi.

3. . Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek
yang memuat informasi-informasi tentang
aktifitas yang terjadi.

2.8 Rapid Application Development (RAD)
Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu metode yang dapat

digunakan untuk mengembangkan aplikasi android (Android Mobile Development).
Menurut James Martin RAD yaitu merupakan pengembangan siklus yang dirancang
untuk dapat memberikan pengembangan yang jauh lebih cepat dan dengan hasil
yang lebih berkualitas dari pada yang dicapai dengan siklus hidup tradision-
al. Metode RAD merupakan pendekatan berorientasi objek untuk menghasilkan
sebuah sistem dengan sasaran utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan
proses agar sesegera mungkin memberdayakan sistem perangkat tersebut secara
tepat dan cepat (Kosasi dan Yuliani, 2015).

Metode pengembangan aplikasi ini terdiri dari empat tahapan yaitu Require-
ments Planing Phase, User Design Phase, Construction Phase dan Cotuver Phase
(Muharom, Cahyana, dan Bunyamin, 2013). Pengembangan suatu sistem informasi
dengan metode RAD dapat dengan waktu yang sangat relatif singkat dan untuk
pengembangan suatu sistem normalnya membutuhkan waktu 180 hari. Namun
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dengan metode RAD dapat diselesaikan hanya dalam waktu 60-90 hari (Aswati
dkk., 2017).

Perancangan sistem merupakan tahapan setelah analisis sistem,
perancangan sistem diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana
bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan (Al Fatta, 2007).
Perancangan Sistem informasi pencarian tambal ban dan minyak eceran terdekat
berbasis android ini menggunakan metode RAD (Rapid Application Development).
Tahapan pada metode ini terdiri dari 4 tahapan. Tahapan-tahapan perancangan
sistem dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Tahapan Metode RAD

No. Tahapan Keterangan
1. Requirements Phase Requirements phase merupakan proses melakukan

pengumpulan bahan atau data yang sesuai dengan
penelitian yang akan dibuat/dikembangkan.

2. User Design User Design terdapat 4 tahapan yaitu menggunakan
Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence
Diagram, dan Class Diagram.

3. Contruction Phase Contruction Phase merupakan tahapan proses
membangun aplikasi dengan mengimplementasikan
hasil dari tahapan User Design kedalam bahasa
pemograman yang dipakai.

4. Cotuver Phase Cotuver Phase merupakan tahapan proses pengujian
aplikasi yang telah dibangun, yang mana pada
penelitian ini proses pengujian menggunakan teknik
Blackbox testing.

2.9 Menentukan Lokasi Tambal Ban dan Bensin Eceran
Dalam Penilitian ini untuk dapat mencari titik koordinat dari lokasi tambal

ban dan bensin eceran didapatkan langsung dengan turun langsung ke tempat tambal
ban dan bensin eceran dengan dibantu menggunakan aplikasi google maps untuk
mendapatkan titik koordinatnya. Cara ini dilakukan karena data tambal ban dan
bensin eceran tidak ada dan juga tidak terdaftar di dinas koperasi dan UKM kota
pekanbaru (Lampiran B).

2.10 Penelitian yang Terkait
Penelitian terkait ini diambil dari jurnal-jurnal yang terkait dengan topik

yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian yang terkait dapat dilihat
pada Tabel 2.7.
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Tabel 2.7. Penelitian yang Terkait dan Kontribusi Peneliti

No. Judul Penelitian Hasil Kontribusi
1. Perancangan Aplikasi

Mobile Berbasis
Android Tentang
Pencarian Pom Bensin
dan Tambal Ban di
Sidoarjo. Oleh Fathoni
dan Hindarto (n.d.).

Dari hasil penelitian
tersebut peneliti melakukan
pembuatan sistem informasi
pencarian lokasi pom bensin
dan tambal ban dengan
menampilkan bentuk peta,
arah jalan (rute), informasi
pom bensin/Tambal ban.

Kontribusi saya dengan
penelitian tersebut adalah saya
melakukan pembuatan sistem
informasi yang dikhususkan
untuk tambal ban dan minyak
eceran dengan menampilkan
informasi yang lengkap disertai
dengan foto, arah jalan (rute),
serta menampilkan informasi
jarak tempuh yang terdekat.

2. Aplikasi Pencarian
Tambal Ban Motor
Terdekat Berbasis
Android (Studi Kasus
Tambal Ban Di Kota
Batam). Oleh Irawan
dan Putra (2016).

Pada penelitian tersebut
dilakukan pada kota batam
yang dikhususkan hanya
untuk tambal ban, dan
memetakan tambal ban
berdasarkan kecamatan
dengan icon yang berbeda,
memapilkan informasi,
rute perjalanan serta jarak
tempuh menuju lokasi.

Kontribusi saya terhadap
penelitian tersebut adalah
mengimplementasikan
informasi jarak tempuh serta
melakukan pembaharuan
terhadap detail informasi.

3. Inovasi Peta Digital
Lokasi Bengkel Tambal
Ban Untuk Smartphone.
Oleh Slameto dan
Pramono (2017).

Hasil dari penelitian tersebut
adalah penambahan fitur
seperti hak akses login
user, hak akses untuk
penambahan lokasi tambal
ban oleh user yang data
tersebut akan masuk ke
server melalui web service,
dan juga fitur laporan lokasi
bermasalah.

Melihat penilitian ini
saya tertarik untuk
mengimplementasikan fitur
hak akses login user, hak
akses untuk penambahan lokasi
tambal ban, memberikan fitur
laporan lokasi bermasalah dan
juga pembuatan layanan web
service untuk kelola data pada
server.

4. Sistem Informasi
Geografi (SIG)
Pencarian ATM
Bank Kaltim Terdekat
Dengan Geolocation
dan Haversine Formula
Berbasis Web. Oleh
Maharani dkk. (2017)

Hasil dari penelitian tersebut
adalah implementasi
formula haversine dalam
sistem informasi pencarian
ATM Bank kaltim terdekat
berbasis web.

Kontribusi saya terhadap
penelitian ini adalah
menerapkan haversine formula
pada sistem informasi pencarian
lokasi tambal ban dan bensin
eceran terdekat berbasis
android.
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Tabel 2.7 Penelitian yang Terkait dan Kontribusi Peneliti (Tabel lanjutan...)

No. Judul Penelitian Hasil Kontribusi
5. Pencarian Lokasi Hotel

Berbasis Android
Menggunakan Metode
Location Based Service
(Studi Kasus Kota
Semarang). Oleh Moh
(n.d.).

Hasil dari penelitian tersebut
adalah membantu pengguna
untuk mencari lokasi hotel
dengan menggunakan
aplikasi pencarian lokasi
hotel di semarang dengan
menggunakan teknologi
location based service.

Kontribusi saya terhadap
penelitian ini adalah membuat
sistem informasi pencarian
lokasi tambal ban dan bensin
eceran dengan menggunakan
teknologi location based
service berbasis android.

6. Perancangan Dan
Impelementasi Aplikasi
Mobile Kuliner
menggunakan Location
Based Service (LBS)
dengan teknologi
Cross Platform. Oleh
Kurniawan (2014).

Hasil dari penelitian
tersebut adalah perancangan
aplikasi mobile kuliner yang
memberikan informasi
mengenai makanan-
makanan khas dan juga
admin dapat menambahkan
daftar rumah makan yang
baru dengan menggunakan
location based service.

Kontribusi saya terhadap
penelitian ini adalah membuat
sistem informasi pencarian
lokasi tambal ban dan bensin
eceran dengan menggunakan
teknologi location based
service berbasis android.

7. Rancang Bangun
Aplikasi Mobile
Kuliner (eMKULL)
Menggunakan Location
Based Service (LBS)
Berbasis Android. Oleh
Ramadhani dan Negara
(2012).

Hasil dari penelitian tersebut
adalah implementasi
teknologi location based
service dalam perancangan
aplikasi mobile kuliner
berbasis android.

Kontribusi saya terhadap
penelitian ini adalah membuat
sistem informasi pencarian
lokasi tambal ban dan bensin
eceran dengan menggunakan
teknologi location based
service berbasis android.
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