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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembahasan penelitian sebelumnya 

2.1.1. Penerapan Global Position Service  menentukan Jarak dan waktu. 

 Global Position Service (GPS) adalah sistem navigasi yang dapat 

menerima sinyal dari satelit. cara kerja GPS ada 5 cara yaitu : 

a. Memakai perhitungan triangulation  dari satelit yang dituju. 

b. Pengukuran Triangulation dilakukan dengan cara GPS mengukur 

jarak menggunakan  travel time  sinyal radio. 

c. Untuk mengukur  travel time,  akurasi waktu harus tinggi. 

d. Untuk menghitung jarak , harus diketahui posisi satelit yang 

digunakan beserta ketinggian orbit. 

e. Perhatikan delay sinyal padasaat perjalanan dari posisi satelit di 

atmosfer sampai ke receiver. 

 Pada saat ini, perkembangan GPS sudah cukup pesat, dari awalnya 

dibangun untuk kepentingan pertahanan Amerika, hingga saat ini sudah 

digunakan oleh masyarakat umum. Modul GPS saat ini sangat mudah di 

jumpai dan hampir di setiap smartphone terdapat modul GPS. [4] 

 Dalam menentukan jarak, diperlukan 2 GPS yaitu GPS Receiver dan GPS 

Transmiter. Dalam penelitian ini, sebagai penghubung antar 2 GPS tersebut 

menggunakan fasilitas Application Program Interface ( API )  Google Maps. 

Pada fasilitas yang terdapat pada google maps, dapat dilakukan penghubungan 
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antara GPS yang satu dan Yang lainnya seperti yang terdapat pada aplikasi 

transportasi online. Hasil penghubungan antar GPS inilah yang dapat 

memperkirakan jarak lokasi antar 2 GPS tersebut. Pada rancangan alat ini, GPS 

yang akan di hubungkan adalah GPS yang berada pada Bus dan yang berada 

Halte. Sehingga hasil yang dapat yaitu perkirakan jarak bus akan tiba ke halte 

tujuan. Terdapat 2 cara dalam menentukan GPS berdasarkan kondisi tersebut 

yaitu dari Aplikasi Google Maps atau Data langsung dari GPS. [3] 

 Untuk memperkirankan waktu ketibaan, sebelumnya harus mengetahui 

jarak dan juga kecepatan. Hubungan waktu, jarak dan kecepatan adalah : 

𝑡 =  𝑣
𝑠
       ................................................................(1)  

Rumus 1. Mencari waktu tempuh 

Pada aplikasi Google Maps, kecepatan dapat diprediksi dengan cara 

perpindahan titik koordinat GPS,  sebagai set point nya adalah waktu yang 

ditentukan dan jumlah perpindahan jarak, sehingga bisa didapat hasil dari 

kecepatan bus tersebut. 

2.1.2. Proses pelacakan pada bus 

 Tracking adalah salah satu teknologi yang berbasis GPS dalam bentuk 

Automatic Vehicle Location (AVL). Sehingga untuk mengaktifkan proses 

tracking, objek kendaraan perlu ditanamkan modul GPS sehingga kendaraan 

yang telah ditanamkan GPS dapat terlacak ke dalam sistem. 
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GAMBAR 2.1 Proses Pelacakan Kendaraan.[9] 

 

Untuk membangun sistem tracking  maka diperlukan : 

a.  GPS   

b. Sistem database administrator 

c. Peta Digital 

d. Infrastruktur jaringan GSM 

e. User  

Aspek diatas harus dipenuhi untuk membangun sebuah sistem Tracking.[10] 

1.  Sistem Database administrator 

 Sistem database administrator yang digunakan adalah berbasis WEB.  

dalam membuat sistem tracking kendaraan dinas unsri, merancang database 

administrator berbasis web yang dimana, informasi objek kendaraan yang 

didapat dari GPS dikirim ke database MySQL. Sehingga untuk mendapatkan 

posisi kendaraan dinas tersebut, data nya diambil dari database MySQL yang 

berbasis WEB .[4] 

 Hendra Nugraha Lengkong, Alicia A.W sinsuw, Arie S.M Lumenta ( 2015 

) pada penelitiannya berjudul “perancangan penunjuk rute pada kendaraan 
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pribadi menggunakan aplikasi moble gis berbasis android yang terintefrasi 

pada google maps” mendefinisikan Peta Digital adalah representasi fenomena 

geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisa oleh komputer. 

Peneliti memanfaatkan Google Maps API, database Sqlite. Adapun keunggulan 

dari penelitian tersebut adalah Pada jurnal ini, peneliti menjelaskan bagaimana 

melakukan konfigurasi pada Google Maps API.  Kekurangan pada penelitian 

ini adalah, tidak dijelaskan tentang cara konfigurasi database tersebut. [4] 

 

2. Peta Digital   

Darmawan Satyananda(2017) mendefinisikan Google Maps  adalah 

layanan penyedia peta digital yang disesdiakan oleh google. Google Maps 

menyediakan fasilitas data geografis dan bisa dimanfaatkan oleh setiap orang. 

Google maps juga memungkinan pengguna dalam membuat aplikasi yang bisa 

menampilkan suatu lokasi dalam bentuk map dan melakukan interaksi dalam 

dengan aplikasi melalui peta tersebut. Keunggulan dari penelitian beliau adalah 

Google Maps API bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan aplikasi komputer 

untuk penyelesaian VRP yang bisa memberikan data geografis yang sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. Namun kelemahan dari penelitian ini adalah alat 

yang dirancang masih tergantung dengan akses internet dari operator selular. 

[3] 

 

 Hasibuan,Muhammad Siddik ( 2017 ) dalam penelitiannya berjudul “ Rute 

Trayek angkutan umum dengan Google API “ mengulas tentang membuat rute 

trayek angkutan umum menggunakan Google API. Pada penelitian ini, hasil 
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ditampilkan ke dalam sebuah website sirujakmedan.com .Pada platform web 

tersebut, masyarakat dapat mengakses posisi jalur angkutan kota sesuai dengan 

trayek yang telah ditentukan. 

 

GAMBAR 2.2  Flowchart Rute trayek Angkutan Umum menggunakan API 

Google. [5] 

Dalam perancangan website, penulis menggunakan bahasa pemograman 

HTML, CSS, dan PHP. Lalu dibuat database untuk penyimpanan yang dikelola 

oleh bootstrap dan Google Maps Api. Bootstrap sendiri adalah fitur framework 

yang berfungsi untuk tampilan CSS.Keunggulan dari jurnal penelitian ini adalah, 

tampilan interface dirancang agar dapat memudahkan user dalam mengakses 

aplikasi. Kekurangan pada jurnal ini adalah, peneliti tidak menampilkan hasil 

percobaan .[2] 

 Maka, berdasarkan dari penelitian sebelumnya,  diambil kesimpulan untuk 

digunakan penelitian selanjutnya adalah mencoba implementasi VRP dalam 

melakukan proses penetuan rute distribusi sesuai varian VRP yang digunakan. 
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Proses pelacakan bus juga bisa menggunakan handphone sebagai sebagai 

sumber data GPS.  Penggunakan handphone sebagai alat pelacakan dapat 

digunakan melalui beberapa unsur : 

a.  Terbatas pada penggunaan smartphone 

b. Membangun aplikasi untuk smartphone berbasis java. 

c. Handphone harus terkoneksi internet. 

d. Program yang dibuat menjangkau pengaturan pada GPS 

handphone. 

Pada penelitian terdahulu menggunakan API google maps untuk membuat 

sistem pelacakan dan Handphone sebagai sumber data GPS.  Hasil yang didapat 

yaitu pemilik kendaaraan dapat memonitoring lokasi bus berdasarkan data GPS 

tersebut [6]. 

2.2  Internet of Things 

Internet of things (IoT) merupakan sebuah produk  internet yang berfungsi  

menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan dunia informasi. Dalam proses 

menjembatani dua dunia tersebut, terdapat pengolahan data yang di dapat dari 

dunia fisik / elektronik  melalui sebuah interface antara pengguna dan elektronik 

tersebut.[10] 

IoT muncul dari sebuah isu besar pada dunia internet. Dengan kemampuan 

internet menghubungkan manusia, maka internet  juga dituntuk untuk dapat 

menghubungkan peralatan fisik dengan manusia. Dalam proses tersebut 

dibutuhkan komponen – komponen alat bantu seperti Modul komunikasi, sensor , 

dan lain – lain. 
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Gambar 2.3. Ilustrasi Internet of Things. [10]  

 

Dengan menghubungkan perangkat dengan pengguna melalui konsep IoT, 

maka tercipta sebuah efisiensai, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

2.3 Global Positioning System ( GPS ) 

Sistem Posisi Global atau  Global Positioning System ( GPS )  merupakan  

suatu sistem navigasi menggunakan bantuan satelit yang berada di orbit bumi. 

Proses kerja dari GPS adalah satelit mengirimkan gelombang mikro ke bumi  

untuk diterima ke alat penerima (Receiver). Sistem navigasi GPS memiliki 3 

bagian kontrol yang penting yaitu : 

a. Bagian Kontrol 

b. Bagian Angkasa 

c. Bagian Pengguna 

Sistem kerja komunikasi GPS  antara satelit dan  receiver yang ada di bumi 

adalah : 

a. Sinyal satelit dikirim ke bumi menuju receiver. 

b. Pada sistem receiver, sinyal dikoreksi lalu dikirimkan kembali ke satelit 
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c. Pada proses komunikasi tersebut, receiver mendapatkan informasi  berutpa 

lokasi orbit satelit, lokasi, ketinggian, dan kecepatan dari satelit. 

2.4 GPRS ( General Packet Radio Service ). 

Merupakan sistem pengiriman data berbasis paket data yang menggunakan 

jaringan  Global System Mobile communication ( GSM ). Pada sistem GPRS,  

kanal – kanal yang terdapat pada sistem radio dapat digunakan dengan berbagi 

antara pengguna sehingga menjadi efisien. Dikarenakan menggunakan jaringan 

GSM, sistem GPRS dikenakan biaya berdasarkan besar data transfer upload / 

download yang digunakan ( satuan = byte ). 

 

Gambar 2.4. Arsitektur GPRS.[11] 

 Generasi terbaru GPRS saat ini adalah 4G. Jaringan 4G memiliki 

kecepatan  rata – rata untuk download sebesar 12,9 Mbps dan Upload sebesar 7,3 

Mbps. Dengan luas jaringan GSM yang luas, penggunaan sistem GPRS  dipilih 

untuk penggunaan yang bersifat Mobile. 

  

2.5 Perintah AT 

Perintah AT atau AT Command  merupakan perintah pemograman yang 

digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan terminal komunikasi. Perintah 

AT command berfungsi untuk mengaktifkan fitur – fitur yang ada pada terminal 
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komunikasi seperti konfigurasi Telepon,Internet, Gps, GSM, dan lain sebagainya. 

Adapun contoh perintah AT command yang di gunakan dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1. Perintah AT.[12] 

No Perintah AT Fungsi Perintah 

1 AT Melihat kondisi modul 

2 AT+CPIN=”xxxx” Memasukan Pin pada Modul sim. Xxxx diganti 

dengan pin. 

3 AT+CREg? Memeriksa koneksi pada jaringan 

4 ATDXXXXXXX Untuk melakukan panggilan, xxxx diganti 

menjadi nomor yang akan ditelepon 

5 ATA Mengangkat telepon 

6 ATH Mengakhiri panggilan telepon 

7 AT+CMGF=1 Melakukan set mode untuk mengirim dan 

menerima pesan 

8 AT+CMGS=”XXXXXXXXX” Untuk mengirim pesan sms ke nomor XXXXX 

9 AT+CLIP=1 Mengaktifkan identifikasi panggilan. 

10 AT+CGATT=1 Menyambungkan ke sistem GPRS 

11 AT+CSTT=”APN”,”User”,”Password” Untuk melakukan settingan APN, username dan 

password sebelum menyambungkan ke sistem 

GPRS 

12 AT+CIICR Mengaktifkan wiress data profile 

13 AT+CIICR Untuk mendapatkan IP Public 
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14 AT+CIPSTART=”TCP”,”IP 

Address”,”Port” 

Untuk mengecek tipe koneksi 

15 AT+CGNSPWR? Untuk mengecek kondisi power GPS 

16 AT+CGNSPWR=1 Untuk mengaktifkan power GPS 

17 AT+CGNSINF=1 Untuk mendapatkan data GPS 

18 AT+CGNSPWR=0 Menonaktifkan power GPS 

 

2.6 Application Programmable Interface ( API ) Google Maps. 

Google Maps API merupakan sebuah platform yang disediakan oleh Google 

untuk membantu developer dalam membangun sebuah aplikasi  yang ingin 

menggunakan fasilitas Google maps dari Google. 

 

2.7 Arduino 

Arduino merupakan platform elektronik yang bersifat open source dan 

mudah untuk digunakan baik pada sisi hardware maupun software. Arduino dapat 

membaca input dari sensor, tombol, atau pesan – pesan untuk diolah dan 

dikeluarkan menjadi gerakan motor, menghidupkan LED, dan lainnya.  

Arduino menawarkan keunggulan berupa : 

1. Inexpense 

Perangkat arduino pada sisi harga dapat dijangkau semua kalangan dengan 

harga tidak lebih dari 50 Dollar. 

2. Cross Platform 
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Arduino dapat berjalan pada windows, MacOS, dan Linux. 

3. Simple, clear programming environmet 

Arduino sangat ramah untuk pengguna amatir dan juga fleksibel. Sehingga 

pengguna akan mudah familiar dengan arduino. 

4. Open Source and extensible hardware 

Arduino bersifat open source sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan kreatifitas penguna.  

Adapun board yang akan digunakan untuk Proyek akhir ini adalah : 

A. Arduino Uno  

 

Gambar 2.5. Arduino Uno. 

[13] 

 Arduino Uno merupakan board kontroller  yang memiliki spesifikasi 

seperti yang terdapat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2.  Spesifikasi Arduino Uno. [13] 
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Penggunaan Arduino memiliki fungsi untuk mengelola data dan 

meneruskan data yang diolah ke internet. 

 

2.8 SIM808 

Modul SIM808 merupakan modul telekomunikasi yang memiliki fitur 

SMS,Telepon, GSM, GPRS, dan GPS.  Untuk menggunakan fitur – fitur yang 

terdapat pada SIM808 dengan menggunakan perintah AT command. Dengan 

memasukkan perintah konfigurasi sesuai dengan tabel 2.1, maka modul SIM808 

dapat tersetting sesuai keperluan yang dibutuhkan. Untuk bentuk gambar dari 

SIM808 yang digunakan dapat dilihat pada gambar 2.6. 

Dalam proyek akhir menggunakan 2 fitur dari SIM808  antara lain fitur GPS 

sebagai pendeteksi lokasi dan GSM sebagai komunikasi alat.  Adapun spesifikasi 

dari Modul SIM 808 ini yang dikutip dari datasheet adalah : 

 

Gambar 2.6. SIM808.[13] 

 

Tabel  2.2.  Spesifikasi SIM808.[12] 

 

 Sistem kerja dari Modul SIM808 adalah dengan menerima posisi terkini dari 

Satelit  berupa parameter yang terdiri dari : 
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a.  Mode ( 0 atau 1 ). 

b. Nilai Longitude (Garis Bujur ). 

c.  Nilai Latitude (Garis Lintang). 

d. Nilai Altitude ( Ketinggian). 

e.  Nilai UTC Time (  format yyyymmddHHMMSS ). 

f. TTFF( Time to First Fix ). 

g. NUM (satellite in view for fix). 

h. Speed (Speed over Ground). 

i.  Course (Course over Ground). 

Penggunaan SIM808 memiliki fungsi untuk mendapatkan data GPS dan 

mengirimkan data  ke internet. 

2.9 Perancangan desain alat  

Dari kajian pustaka yang dirangkum, maka untuk proyek Implementasi 

Internet of Things dalam sistem pelacakan bus menggunakan alat berupa modul 

SIM808 dan arduino sebagai hardware dalam perancangannya. Adapun pemilihan 

SIM808 karena beberapa alasan yaitu :. 

1. Minim pencurian alat dibanding smartphone yang merupakan barang 

berharga. 

2. Untuk perancangan suplai daya hardware modul dapat lebih fleksibel 

dibanding smartphone  

3. Harga modul SIM808 dan arduino lebih murah dibanding dengan  

membeli Smartphone Android 
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Sedangkan dalam pemilihan Arduino uno di banding dengan beberapa versi 

arduino dikarenakan beberapa alasan yaitu : 

1. Spesifikasi Arduino yang ditampilkan pada tabel 2.2  cukup untuk 

proses pengolahan data GPS yang didapat dari SIM808. 

2. Dimensi arduino uno yang tidak terlalu kecil dan terlalu besar mudah 

untuk mengatur tata letak pada kotak komponen. 

3. Harga yang murah dibanding Arduino mega. 

Adapun untuk desain komponen antara arduino dan SIM808 dapat dilihat 

pada gambar 2.7 

 

Gambar 2.7. rancangan desain alat  

 

Bagus Ramadhan,Implementasi Internet of Things Dalam Sistem Pelacakan Bus,2019 
UIB Repository©2019




