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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Tinjauan Pustaka  

Menurut penelitian yang dilakukan Vincent & Widiyanto (2016) 

mengemukakan bahwa angka kejahatan kendaraan bermotor setiap tahunnya 

meningkat seiring dengan volume kendaraan yang terus banyak di minati 

masyarakat. Pada tahun 2012 saja terdapat 41.816 kasus kendaraan bermotor. 

Rata-rata motor yang dicuri adalah jenis motor matic. GPS yang dipasang pada 

kendaraan motor matic, dapat melihat posisi dimana kendaraan matic sedang 

berjalan. Selain dapat melihat posisi kendaraan, juga dapat mematikan kendaraan 

dengan handphone android. Tujuan utama dari pembuatan sistem ini adalah dapat 

melacak kendaraan dan mematikan mesin kendaraan tersebut dengan aplikasi 

pada Smartphone Android. Metode penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan Metodologi Prototype, dengan tahapan pengerjaan yaitu, 

Identifikasi Masalah, Perencanaan, Analisis Data,  Prototype, Implementasi, 

Pengujian/ Testing, hasil dari penelitian yang dilakukan adalah : Jarak tidak 

mempengaruhi aplikasi dalam mematikan mesin kendaraan melainkan jaringan 

pada smartphone maupun alat. 
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Menurut penelitian yang dilakukan Slameto (2015) mengemukakan bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pengendara kendaraan bermotor (baik 

mobil maupun sepeda motor) masalah ban bocor adalah hal yang wajar karena itu 

bagian dari resiko. Sehingga muncul permasalahan dimana ketika ban bocor 

diperlukan informasi dimana tempat bengkel atau tambal ban. Bagi pengendara 

motor informasi tentang keberadaan bengkel sangat diperlukan sekali. Informasi 

tersebut meliputi dimana tempatnya. Kemudian dibuatlah sistem dimana 

arsitekturnya menggunakan Arsitektur Web Service, yang terdiri dari Service 

Requestor , Service Provider, Service Registry. Metode Penelitian dengan 

menggunakan Observasi langsung kehalaman sistem peyedia aplikasi android 

yaitu https:/play.google.com untuk melihat apakah ada aplikasi yang menyediakan 

informasi tentang tambal ban. Menganalisa tentang kelemahan aplikasi kemudian 

mengembangkan aplikasi dengan menambakan fitur tambah data yang dapat 

digunakan pengguna untuk memperluas area penggunaan aplikasi. Desain Alur 

Sistem digambarkan bahwa sistem nantinya dapat mencakup semua wilayah. 

Aplikasi yang dibangun mempunyai 5 menu utama yang dirancang yaitu menu 

login, tampilan utama aplikasi, menu info, tambah data, laporan lokasi. Hasil 

penelitian yang sudah dilakukan maka diperoleh bahwa, dengan menggunakan 

Google API maka jangkauan area aplikasi seluas jangkauan peta Google, dengan 

menggunakan service API android yaitu RetriveTask, class PasterTask, dan class 

SaveData yang dijalankan pada aplikasi android diintegrasikan yang dijalankan 

pada server maka pengguna aplikasi dapat menambahkan lokasi secara langsung 

sehingga menambah titik lokasi tambal ban. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susetyo dkk (2012) mengemukakan 

bahwa Yogyakarta mempunyai alat transportasi yang cukup ideal karena 

mencakup tempat-tempat strategis di Yogyakarta, yaitu Trans Jogja. Karena 

cukup populer dikalangan masyarakat sehingga digunakan menjadi altrenatif 

transportasi utama. Namun, informasi mengenai peta rute yang tersedia masih 

sedikit, baik di media website maupaun aplikasi mobile. Kemudian dibangun 

sebuah sistem aplikasi berbasis Android yang dapat menjadi salah satu media 

untuk mengakses informasi mengenai rute bus Trans Jogja terdekat dari suatu 

posisi dengan memanfaatkan kombinasi metode Location Based Service, 

pemanfaatan GPS, dan internet. Metodologi Penelitian dilakukan dengan 

Perancangan Program, Pembuatan Database, Koneksi Database dengan Aplikasi, 

Integrasi dengan Google Map, Coding Aplikasi, Uji Coba Emulator, dan 

Implementasi. Hasil yang didapatkan adalah Aplikasi Geo Trans 1.0 dapat 

berjalan pada versi GingerBread keatas koneksi paling cepat menggunakan 

jaringan 3G ke atas (WCDMA atau HSDPA). Kesalahan rata-rata jarak pada 

menu Nearest adalah, 0,188 km yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu LBS 

(BTS) sebagai opsi awal penentuan posisi pada mobile GIS dibandingkan dengan 

menggunakan GPS (satelit). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2009) 

mengemukakan bahwa sebuah persewaan mobil dan sepeda motor untuk masalah 

keberadaannya. Maka penggunaan sebuah alat yang dapat mendeteksi 

keberadaannya sangat diperlukan agar aset tidak hilang dibawa pencuri. Dengan 

mengetahui lokasi koordinat sebuah benda maka akan diketahui posisi pastinya 
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dengan menggunakan fasilitas online google map. Sistem Operasi yang 

direkomendasikan adalah Sistem Operasi berbasis Windows atau Linux, Sistem 

Media Carrier, Sistem Perangkat GPS, Sistem Perangkat Pemantau Menggunakan 

mTrack, Implementasi Sistem dilakukan dengan cara memasang GPS pada 

kendaraan yang akan dipantau, kemudian memasang catu daya pada accu 

kendaraan, kemudian mengaktifkan GPS, dan dilakukan Tracking. Hasil yang 

diperoleh adalah kemudahan kepada para pemilik persewaan mobil dalam 

pelacakan atau mengetahui keberadaan mobil yang disewa dan benda bergerak 

lainnya.  

4.2 Penelitian Yang Diusulkan  

Adapun sistem yang diusulkan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan 

pada anak, maka penulis mengusulkan untuk membuat sebuah Aplikasi Mobile 

Positioning Menggunakan GPS Sebagai Media Pemantauan Lokasi Anak, maka 

diharap dapat membantu orang tua untuk mengawasi/ melakukan pengontrolan 

terhadap anak/ dengan demikian akan meminimalkan terjadinya kehilangan/ 

kejahatan terhadap anak. 

Sistem yang akan dibuat nanti yaitu dengan cara menginstal aplikasi pada 

perangkat cellular atau handphone orang tua sehingga handphone orang tua dapat 

menerima lokasi dimana anak berada sekarang, lokasi yang diterima akan 

langsung tersimpan di database dan hak akses diperuntukan kepada orang tua 

sebagai Server menggunakan RAD Studio 10.1 Berlin ini.  
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4.2.1 Spesifikasi Perangkat Pendukung 

1. Perangkat Lunak (Software) 

a. Sistem operasi, dalam penelitian ini menggunakan sistem operasi 

Windows 7 Profesional 64-bit 

b. Bidang kerja, dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman 

Delphi, dengan aplikasi berbasis Android. 

c. Penyimpanan database, dalam penelitian ini menggunakan MySQL.  

2. Perangkat Keras (Hardware) 

a. Processor Intel (R) Core (TM) i3 CPU 

b. Memory 4096 RAM 

c. VGA Card ATI Mobility Radeon HD 545v  

d. Harddisk 400 Gb 

4.2.2 Penerapan GPS pada Android 

Pada umumnya menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). 

Pada metode ini digunakan untuk menentukan posisi objek di atas permukaan 

bumi, berdasarkan posisi astronomis garis lintang dan garis bujur, yang 

terintegrasi dengan satelite.  
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Rumus yang digunakan untuk menghitung batas lokasi anak dari server 

menggunakan Rumus Haversine Distance dimana prosedur pengiriman lokasi 

dilakukan dengan menentukan koordinat latitude, koordinat longitude, string, 

jarak dari pusat sampai lokasi anak, real dalam artian sebenarnnya atau perkiraan 

batas lokasi. Script yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Lat := Format(‘%2.6f’, [NewLocation.Latitude]); 

Long := Format(‘%2.6f’, [NewLocation.Longitude]); 

RESTRequest1.Resource := ‘postlocation.php?user=’ + getIMEI + 

‘&&lat=’ + lat ‘&&long=’ + long + ‘&&date=’ + 

FormatDateTime(‘yyyy/mm/dd HH:MM:SS’, Now); 

RESTRequest1.Execute; 

Jarak := HaversineDist(StrToFloat(lat), StrToFloat(long), -7.566926, 

110.799076); 

If (jarak > 0.1) then begin  //send message to parent  

sendSMS(telp, ‘Monitoring system: OUT OF RANGE ’ + FloatStr(jarak) + 

‘ km away’); 

end 

else //do nothing 

end;  
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procedure TDM.sendSMS(target, messagestr: string); 

var 

smsManager: JsmsManager; 

smsTo: Jstring; 

begin 

smsManager := TJSmsManager.Javaclass.getDefault; 

smsTo := StringToJString(target); 

smsManager.sendTextMessage(smsTo, nil, StringToJstring(messagestr), nil, 

nil); 

end; 

end. 

Aplikasi ini nantinya akan menyediakan layanan bagi pengguna (orang tua ) 

mengetahui lokasi anak. Pada aplikasi ini teknologi yang digunakan adalah 

Embarcadero RAD Seatlle 10. Yang terdiri dari Google MAP, server aplikasi 

sebagai wadah untuk menerima koordinat lokasi dari anak, aplikasi anak untuk 

mengirim koordinat lokasi ke server, aplikasi orang tua yang bisa menerima 

koordinat lokasi dari server. Pada handphone anak akan di install aplikasi yang 

berjalan sebagai background setelah dinyalakan, dan tidak dapat dimatikan 

kecuali handphone dimatikan atau aplikasi di uninstall.  
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Bahan yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi adalah sebagai berikut : 

a. GPS 

b. Android  

c. Server Aplikasi  

d. Web Server  

e. Database Server  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 4.1. Arsitektur Sistem 

Google MAP digunakan sebagai pusat koordinat lokasi pada penelitian ini, dimana 

dari bagian server akan mengambil lokasi dari Google MAP, pada bagian server 

terdiri dari 2 bagian yaitu web server dan database server, pada bagian web server 

di fungsikan untuk menerjemahkan bahasa dari android untuk di simpan di 

WEB SERVER

HANDPHONE ANAK HANDPHONE ORANG TUA
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database server, sedangkan bagian database server digunakan untuk menyimpan 

koordinat lokasi dari handphone anak, yang nantinya koordinat tersebut akan 

dikirim koordinat ke handphone orang tua dan monitor PC, pada handphone anak 

digunakan untuk mengirim lokasi koordinat latitude dan longitude ke server, data 

dari handphone anak masih berupa data mentah yaitu API belum bisa di terima 

oleh handphone orang tua, maka harus diubah di web server untuk kemudian 

disimpan ke database server dalam kurun waktu tertentu. Supaya data lokasi 

dapat ditampilkan di monitor PC dan handphone orangtua. Jika anak berada diluar 

radius aman lokasi yaitu 100 meter maka sistem akan memberikan peringatan 

kepada handphone orangtua berupa pesan SMS, pada handphone orang tua akan 

digunakan untuk menerima lokasi koordinat keberadaan anak dengan 

memanfaatkan server aplikasi GPS, proses registrasi atau mendaftar ke server, 

dengan memasukkan nama pengguna, password, IMEI handphone anak, dan juga 

nomor telephone orangtua. Nomor orangtua digunakan untuk menerima 

peringatan dari server ketika anak berada diluar radius aman lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 


