
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Handry (2015) meneliti tentang sulitnya bepergian

menggunakan angkutan umum dikarenakan banyaknya trayek yang

tumpang tindih pada ruas-ruas jalan yang sama. Sehingga diperlukan

sebuah aplikasi yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi

yang lebih baik bagi pengguna sarana angkutan umum.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Murtiwijayati (2013) meneliti

tentang kurangnya minat belajar anak di tingkat Sekolah dasar (SD)

tentang adat istiadat dan budaya di Indonesia yang disajikan membosankan

dan sulit di pahami. Sehingga diperlukan sebuah media alternative yang

dapat meningkatkan minat belajar siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2012) meneliti tentang

banyaknya pemilik rumah makan yang berlomba-lomba mendirikan rumah

makan dengan berbagi macam menu makanan yang berbeda-beda

sehingga membuat masyarakat bingung untuk memilih menu makanan

yang diinginkan. Sehingga diperlukan sebuah aplikasi yang diharapkan

dapat membantu masyarakat dalam memesan makanan dan sekaligus dapat

mengetahui harga dari masing-masing makanan tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fatimah (2012) meneliti

tentang kesulitan dalam menemukan lokasi masjid di Yogjakarta, oleh
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karena itu diperlukan media dan sarana yang memadai agar masyarakat

yang datang berkunjung ke Yogjakarta dapat mengetahui lokasi masjid

terdekat yang dapat ditempuh.

Pada penelitian Taryadi (2016) yang meneliti tentang susahnya

wisatawan mencari tempat wisata kuliner di Pekalongan, sehingga

diperlukan sebuah aplikasi agar dapat membantu para wisatawan dalam

mencari tempat wisata di Pekalongan.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait platform android dapat

dilihat pada tabel.

Tabel 2.1. Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu

No
Nama
Peneliti

Judul Penelitian Metode Hasil

1 Handry

(2015)

Sistem Informasi Jalur

Transportasi dan

Trayek Angkutan

Umum di Kota Medan

Berbasis Web-GIS

Waterfall Dengan adanya

aplikasi ini

masyarakat dapat

mencari jalan

dengan memasukkan

nama jalan pada

menu pencarian bila

data jalan ditemukan

maka jalur jalan

akan ditampilkan

pada peta dengan di
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beri keterangan

nama jalan tersebut.

2 Murtiwija

yati (2013)

Rancang Bangun

Aplikasi Pembelajaran

Budaya Indonesia

Untuk Anak Sekolah

Dasar Berbasis

Android

Waterfall Aplikasi ini dapat

digunakan oleh

orang tua dan siswa

SD sebagai sarana

untuk memudahkan

belajar anak dalam

mengenal budaya

Indonesia

3 Muhamma

d (2012)

Aplikasi Pemesanan

Makanan Berbasis

Android dan SMS

Gateway Di Wilayah

Sukabiru

Waterfall Aplikasi ini dapat

memudahkan user

untuk memesan

makanan dan user

dapat melihat menu-

menu restoran,

deskripsi dari menu

makanan dan harga

makanan pada

restoran.

4 Fatimah

(2012)

Sistem Pemandu

Pencarian masjid

terdekat Berbasis

Waterfall Aplikasi ini dapat

menampilkan

pencarian lokasi
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Lokasi di Atas

Platform Android.

masjid terdekat

melalui android yang

dapat ditempuh oleh

pengunjung.

5 Taryadi

(2016)

Aplikasi Pencarian

Tempat Wisata

Kuliner di Pekalongan

Berbasis Location

Bassed Service dan

Geotagging Pada

Android

Waterfall Aplikasi ini mampu

memberikan

informasi tempat

wisata kuliner

beserta menu dan

petunjuk jalannya,

serta dapat

melakukan

penambahan data.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, yang menjadi

rujukan untuk penelitian yang sedang di lakukan adalah penelitian yang di

lakukan oleh Handry (2015) penelitian tersebut telah berhasil membuat

sebuah aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan peta kota Medan

dengan obyek jalan-jalan, trayek dan wilayah administrasi.

Permasalahan yang dihadapi sama yaitu belum adanya media

penyimpanan informasi yang mudah diakses oleh pengguna. Namun pada

penelitian Handry (2015), aplikasi yang dibangun masih berbasis web

sedangkan aplikasi pemesanan taksi ini akan dikembangkan menjadi
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berbasis android sehingga dapat dijalankan di smartphone agar lebih

praktis dan lebih diminati pengguna.

2.2 Gambaran Umum Kantor Gogo Taksi Kota Kupang

Taksi Gogo kota Kupang adalah angkutan umum resmi yang

operasionalnya berdasarkan Pergub nomor 36 tentang angkutan umum

premium dimana Kelvin Gontani selaku pemilik Gogo Taksi. Gogo Taksi

beralamat di Jln. Frans Seda No. 105 Tuak Daun Merah, Oebobo, Kota

Kupang. Perusahaan jasa transportasi ini sudah mulai beroperasi sejak 2

Maret 2016 dengan jumlah kendaraan 18 unit taksi yang berasal dari

mobil Xenia dan Mobilio. Dalam operasinya Gogo Taksi melayani setiap

hari mulai dari hari senin sampai minggu dengan permintaan 50-an

penumpang per hari dengan jadwal beroperasi Gogo Taksi mulai pukul

04.00 Wita hingga 00.00 Wita.

2.2.1 Proses Pemesanan Taksi

Proses pemesanan taksi pada Gogo Taksi masih melalui

telepon. Konsumen menelpon ke kantor Gogo Taksi kemudian

admin Gogo Taksi akan melakukan broadcast ke sopir taksi yang

berada dekat dengan lokasi konsumen yang memesan taksi

kemudian melakukan penjemputan konsumen. Alur proses

pemesanan taksi pada kantor Gogo Taksi bisa di lihat pada gambar

2.1.
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2.2.2 Jumlah Gogo Taksi

Pada awalnya Gogo Taksi berjumlah 18 unit. Gogo taksi

sendiri memiliki target 200 unit armada taksi pada tahun 2020.

Hingga kini Gogo Taksi berjumlah 90 unit armada taksi. Lokasi

melayani penumpang untuk saat ini Gogo Taksi melayani wilayah

kota Kupang dan sekitarnya. Gogo Taksi juga dapat di gunakan

sebagai travel untuk bepergian ke tempat yang jauh. Jarak terjauh

yang telah di tempuh travel Gogo Taksi adalah dari Kupang ke

Atambua.

2.2.3 Gambaran Umum Sistem Yang Sedang Berjalan

Secara umum sistem yang dibangun merupakan aplikasi yang

menyajikan data secara manual. Berikut ini merupakan gambaran

arus sistem lama yang dibuat secara manual.
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Pelanggan Gogo Taksi Sopir

Start

Broadcast ke 
Sopir taksi

Mencari lokasi 
pelanggan

Mencatat data 
pelanggan

Menjemput ke 
lokasi 

pelanggan

Selesai 

Menelepon kantor 
Gogo Taksi

Sopir taksi berebut 
untuk menjemput 

pelanggan

Menyetujui salah 
satu sopir yang 

akan menjemput 
pelanggan

Gambar 2.1. Alur Dokumen Proses Pemesanan Taksi

Pada gambar alur dokumen diatas menunjukkan pelanggan yang

ingin memesan Gogo Taksi akan menelpon ke kantor Gogo Taksi

kemudian admin Gogo Taksi akan mencatat data pelanggan tersebut

kemudian admin akan mengirim broadcast ke semua sopir taksi, dan sopir

taksi akan saling berebutan untuk menjemput pelanggan kemudian akan

disetujui agar hanya satu sopir saja yang menjemput pelanggan, setelah

disetujui sopir taksi akan mencari lokasi pelanggan dengan cara

menghubungi melalui nomor telepon yang telah di isi pada saat melakukan
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pemesanan di kantor Gogo Taksi, kemudian sopir taksi akan menjemput

pelanggan tersebut.

Dari alur dokumen sistem yang sedang berjalan pada Gogo Taksi

maka flowchart / gambaran sistem baru yang ditawarkan bisa dilihat pada

bab III gambar 3.1.

2.3 Dasar Teori

a. Pengertian Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi adalah program yang ditulis dan

diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu

aplikasi tertentu. (Jogianto,2005).

b. Pengertian Android

Android adalah sebuah operating system (OS) yang berbasis

java, dimana sistem android sangat ringan dan penuh fitur. Android

bukanlah bahasa pemrograman, tetapi android merupakan sebuah

environment untuk menjalankan aplikasi. Android merupakan

platform mobile yang paling popular di dunia. Perangkat android

merupakan operating system yang sudah umum digunakan pada

device telepon genggam. Keunggulan dari android adalah berbasis

open source yang dapat digunakan oleh masyarakat luas.

(DiMarizo,2008).

c. Bahasa Pemrograman Java

Bahasa pemrograman java merupakan bahasa pemrograman

berorientasi obyek. Pemrograman yang berorientasi obyek atau yang
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biasa disebut OOP (Object Orinted Programing) adalah suatu cara

baru dalam menghadapi masalah-masalah dengan bantuan komputer.

OOP mencoba melihat permasalahan lewat pengamatan dunia nyata,

dimana setiap obyek adalah entitas tunggal yang memiliki kombinasi

struktur data dan fungsi tertentu. (Nugroho,2008).

d. Microsoft Office Visio 2017

Program Aplikasi Visio merupakan program pengolah desain

grafik yang dibuat oleh Microsoft, digunakan untuk mendesain model-

model diagram sistem baik itu untuk perancangan jaringan, database,

software aplikasi dan lain- lain. Program aplikasi ini berjalan di bawah

sistem operasi. (Wulandari,2016).

e. Pengertian Bahasa Pemrograman PHP (Hypertext Preprocesor)

PHP adalah bahasa server-side-scripting yang menyatu dengan

HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP

merupakan server-side-scripting, maka sintaks dan perintah-perintah

akan dieksekusi di server kemudian hasilnya akan dikirimkan ke

browser dengan format HTML.

Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak

akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih

terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman web yang lebih

dinamis yaitu halaman web yang dapat membentuk suatu tampilan

berdasarkan permintaan terkini seperti menampilkan isi basis data

kehalaman web. (Arief,2011).
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f. Pengertian Mysql (My Structured Language)

Mysql adalah salah satu jenis database server yang sangat

terkenal dan banyak di gunakan untuk membangun aplikasi web yang

menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya.

(Arief,2011).

g. System Development Life Cycle (SDLC)

System Development Life Cycle merupakan pendekatan bertahap

untuk melakukan analisa dan membangun rancangan sistem dengan

menggunakan iklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna.

(Kendall & Kendall, 2006).

h. Pengertian Basis Data

Database adalah sekumpulan data tersebar yang berhubungan

secara logis, dan penjelasan dari data ini dirancang untuk memenuhi

kebutuhan informasi dari suatu organisasi. (Connolly dan Begg, 2010).

Dengan menggunakan database, ada beberapa keuntungan yang

didapat yaitu:

1. Penggunaan database memungkinkan untuk menghindari duplikasi

data.

2. Dapat meningkatkan konsistensi data sehingga data yang disimpan

lebih dapat dipercaya.

3. Dapat mengolah data tersebut menjadi informasi yangberguna.



16

4. Data dapat diakses oleh beberapa sistem secara bersamaan tanpa

harus mengcopy data tersebut kedalam sistem-sistem tersebut

secara terpisah.

5. Oleh karena data yang disimpan lebih konsisten maka integritas

data dapat ditingkatkan sehingga informasi yang didapatkan dari

data tersebut lebih terpercaya.

6. Meningkatkan kecepatan akses data.

i. Flowchart

Flowchart adalah bagan yang menjelaskan urutan dari prosedur-

prosedur yang ada dalam sistem. Pada bagian ini akan digambarkan

flowchart sistem yang akan dibangun. User memasukan data

kemudian disimpan (proses rekam) ke dalam database dan juga

mengalami proses rekam pada database. Tujuan adanya flowchart

adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah

secara sederhana, dengan menggunakan simbol-simbol standar.

Simbol-simbol yang ada pada Flowchart dapat dilihat pada tabel 2.2

di bawah ini :

Tabel 2.2 Simbol Flowchart

No Simbol Keterangan

1. Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen

(melalui printer).

2. Menyatakan permulaan atau akhir suatu

program.
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3. Memasukkan data secara manual dengan

menggunakan online keyboard.

4. Menyatakan suatu tindakan (proses) yang

dilakukan oleh computer.

5. Menyatakan suatu tindakan (proses) yang

tidak dilakukan oleh computer

6. Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini

akan disimpan ke suatu media tertentu.

7. Data penyimpanan/database

8. Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang

akan menghasilkan dua kemungkinan

jawaban:ya/ tidak .

9. Multi dokumen (Laporan Aktif)

j. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan teknik yang

digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi,

biasanya oleh system analyst dalam tahap analisis persyaratan proyek

pengembangan sistem. (Brady dan Loonam, 2010).

Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan

dibentuk, yaitu:
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1) Entitas

Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari

lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data.

Pengertian lainnya, entitas adalah objek yang menarik di

bidang organisasi yang dimodelkan. (Brady dan Loonam,

2010).

2) Hubungan (relasi/relationship)

Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas

dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang

menghubungkan dua entitas. Biasanya menunjukkan

hubungan: one-to-one, one-to-many, dan many-to-many.

3) Atribut

Atribut adalah karakteristik yang ada di dalam entitas, yang

memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas.

Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data.

Simbol-simbol untuk membuat diagram ERD adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.3. Simbol-Simbol Dalam ERD

NO NOTASI KETERANGAN

1 Entity (entitas)
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2 Relationship (relasi)

3 Atribut

4 Input/output data

5 Line (garis)
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