
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Tinjauan Pustaka  

 Berikut adalah beberapa teori yang penulis ambil dari jurnal maupun web 

untuk mendukung teori dari hasil karya tulis ini: 

Pada tahun 2016 Fatmah Rizkidiniah, Muh. Yamin dan Nur Fajriah 

muchlis mengimplementasikan GPS yang berjudul “Perancangan dan 

Implementasi Sistem GPS dan SMS Gateway Pada Pencarian Kendaraan 

Bermotor Berbasis Arduino Uno”. Dimana penelitian ini berjuan untuk melacak 

posisi kendaraan bermotor sehingga pemilik dapat mengetahui lokasi kendaraan 

dengan tepat dan secara bersamaan dapat memberhentikan mesin kendaraa 

tersebut. Sistem ini masih memiliki kekurangan pada tingkat keamanan jika 

kendaraan hanya menggunakan satu GPS Tracker saja, yang mana keamanan 

standar seperti ini sudah dipahami oleh pelaku pencurian atau penggelapan 

kendaraan bermotor. Oleh karena itu diperlukannya tambahan pengamanan 

tambahan. (Rizkidiniah, Yamin, & Muchlis, 2016). 

 Penelitian Sahrul Deby Hariri pada tahun 2018 yang berjudul “Sistem 

Keamanan Kendaraan Dual GPS Yang Terintegrasi Dengan Mikrokontroler 

Arduino” yang dimana penelitian ini berfungsi sebagai kemananan tambahan dari 

GPS yaitu dengan menggunakan Dual GPS Tracker untuk mencegah pelaku 

pencurian dan penggelapan mobil yang sudah mengetahui sistem kemanan standar 

satu GPS tracker. Sistem ini terdiri dari dua GPS yang terhubung ke satu relay 

yang memonitor GPS pertama(aktif). Apabila GPS pertama diketahui lokasinya 

dan dicabut, maka relay akan secara otomatis mengaktifkan GPS kedua dengan 
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waktu yang ditentukan. Sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino yang 

dilengkapi dengan fitur SMS jika GPS tidak dalam kondisi terhubung ke internet 

maka GPS akan membalas dengan mengirimkan koordinat lokasi pada kendaraan 

yang dicuri. Koordinat tersebut dapat ditampilkan dengan menggunakan aplikasi 

google maps.(Hariri, 2018). 

 Seperti yang dikatakan oleh Rafy pradata dan Mochammad Rif’an  tahun 

2013 dalam jurnal skripsi yang berjudul “Pengaturan Sistem Keamanan dan 

Pemantauan Lokasi Mobil Dengan Fasilitas SMS” untuk mematikan dan 

menyalakan serta mengetahui lokasi mobil melalui SMS. SMS yang digunakan 

memiliki command tertentu untuk melakukan perintah tersebut. Modul ITEAD 

SIM900 GPRS/GSM minimum system yang tertanam dalam alat untuk 

komunikasi SMS. SMS yang masuk diproses mikrokontroler dan mengaktifkan 

relay yang terhubung ke mesin mobil sebagai saklar. Sistem ini hanya bisa 

bekerja ketika mobil dalam keadaan berhenti. (Rafy Pradata, Mochammad Rif’an, 

2013). 

 Sebagaimana dikatakan dalam peneltian Agus Nurhartono dengan judul 

“Perancangan Sistem Keamanan Untuk Mengetahui Posisi Kendaraan Yang 

Hilang Berbasis GPS dan Ditampilkan Dengan Smartphone” bahwa monitoring 

lokasi mobil dapat dilakukan melalui smartphone dengan menggunakan aplikasi 

Orange Tracer yang dimana sim card yang tertanam didalam GPS harus 

terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan aplikasi Orange Tracer pemilik 

kendaraan dapat memantau kendaraan dengan mudah dan dari aplikasi ini juga 

dapat mematikan mesin mobil pada saat mpbil tersebut mencapai kecepatan 

0km/jam. (Nurhartono, 2015) 
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2.2       Landasan Teori 

 Pada proyek ini penulis mengambil beberapa teori dan jurnal yang dipakai 

untuk memberikan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan proyek ini. 

Berikut adalah beberapa teori yang penulis paparkan: 

 

2.2.1 Teknologi GPS (Global Positioning System) 

Pengertian GPS menurut Sandro Alfeno dan Ririn Eka Cipta Devi GPS 

adalah sistem navigasi yang menerima sinyal dari satelit (Sandro & Devi, 2017). 

Sedangkan menurut Fatma RizkiDiniah, Muh. Yamin dan Nur Fajriah Muchlis 

GPS adalah sebuah hardware yang mampu menentukan  lokasi secara akurat dan 

tepat. (Rizkidiniah, Yamin, & Muchlis, 2016). Pengertian lain GPS menurut Didie 

Citra Mahendra, Teguh Susyanto dan Sri Siswanti pada tahun 2018 adalah sebuah 

sistem yang dapat memonitoring keberadaan secara real time (Mahendra, 

Susyanto & Siswanti, 2018).  

Berikut adaah teknologi yang digunakan oleh GPS: 

1. Satelit 

GPS dilengkapi dengan alat pengontrol altitude satelit sehingga dapat 

mengatur ketinggian jarak pencitraan satelit terhadap bumi. GPS 

diumpamakan sebagai stasiun radio yang dilengkapi dengan alat pemancar 

sinyal yang berfungsi sebagai pemengirim dan pemenerima sinyal 

gelombang secara kontinu. Sinyal ini dapat diterima oleh perangkat 

receiver GPS yang ada dipermukaan bumi (Nurhartono, 2015). Sedangkan 

pengertian lain dari satelit menurut Sulaiman Hakim Sinaga dan Andri 

Prayogi satelit adalah sebuah alat yang dirancang untuk menampilkan citra 
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visual bumi secara langsung. (Sinaga & Prayogi, 2018). Dalam penelitian 

Irma H  Hanafi di tahun 2015 mengatakan satelit adalah sebuah alat yang 

bisa melakukan pengindaraan jarak jauh dari luar bumi. (Hanafi, 2015). 

Berikut adalah bentuk dari satelit GPS : 

 

 

 

 

2. Relay 

Relay berfungsi sebagai pengendali arus listrik dikendaraan dengan 

memberikan arus pada koil motor yang berjalan dengan kapasitas sebesar 

12V DC dan arus yang diberikan sebesar 20-30 mA (Susanti & Triyono, 

2016). Sedangkan menurut Irfanhady Hartatio Hermono, Angga Rusdinar 

dan Mohammad Ramdhani relay terdiri atas dua bagian yaitu 

Elektromagnet (coil) dan Mekanikal (kotak saklar/switch). (Hermono, 

Rusdinar, & Ramdhani, 2015). 

 

Gambar 1. Tampilan satelit GPS 
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 Dan penelitian lain juga menyebutkan relay dapat menggerakkan saklar 

dengan arus yang kecil dan mengantarkan listrik yang bertanggan tinggi 

(Saleh & Haryanti, 2017). Berikut adalah bentuk tampilan dari relay GPS 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

3.  Modul GSM 

Penelitian isi menggunakan modul GSM sim8001 dengan modul yang 

dapat mengakses internet dengan sistem M2M. dan dapat juga 

menggirimkan titik koordinat melalui sms (Rahardi, Triyanto, & Suhardi, 

2018). Modul GSM ini juga dapat melakukan komunikasi dual ban pada 

frekuensi 900 / 1800 MHz sehingga bisa digunakan oleh berbagai operator 

seluler di seluruh Indonesia (Hariri, 2018). Berikut adalah bentuk dari 

modul GSM pada GPS: 

 

Gambar 2. Tampilan relay GPS 
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4. Internet 

Internet adalah jaringan global yang menguhubungkan jutaan jaringan dan 

memungkinkan seluruh komputer yang terhubung kejaringan ini dapat 

berkomunikasi dan bertukar informasi (Sriyono, 2018). 

Sedangkan menurut Siti Rohaya pada tahun 2017 internet (Inter-Network) 

adalah jaringan komputer yang berkumpul dan menghubungkan situs-

situs, organisasi maupun perorangan (Rohaya, 2017). Lalu pengertian 

internet lainnya menurut Apri junaidi internet adalah suatu alat yang dapat 

mengontrol dan mengelola alat elektronik dan peralatan listrik dari jarak 

jauh (Junaidi, 2015). Berikut tampilan internet pada GPS: 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Modul GSM 

 

Gambar 4. Tampilan koneksi internet pada GPS 
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2.2.2 Cara Kerja GPS 

 Menurut Decy Nataliana dalam peneltiannya cara kerja GPS adalah 

sebagai berikut (Nataliana, 2015): 

1. GPS siap dijalankan saat daya aktif. 

2. Pada bagian power supply terdapat control load switch yang fungsinya 

sebagai switch elektronik, fungsi dari switch tersebut adalah untuk 

mengaktifkan dan menonaktifkan modul GPS dan modul GSM/GPRS. 

Yang diklakukan oleh mikrokontroler. Control load switch ini hanya 

digunakan untuk modul GSM/GPRS saja sedangkan modul GPS dibiarkan 

“on” agar proses sinkronisasi lebih cepat dan tepat. 

3. Modul GSM/GPRS hanya akan aktif ketika proses pengiriman SMS sedang 

berlangsung, setelah proses pengiriman maka modul GSM/GPRS akan 

dinonaktifkan kembali. 

4. Dengan mengunci minimal 3 sinyal dari setelit yang berbeda maka GPS 

receiver dapat menghitung posisi koordinat tetap dari longitude dan 

latitude.Dan penguncian sinyal ke empat GPS dapat mengukur ketinggian 

titik tersebut terhadap permukaan laut (altitude). 

5. Data yang dihasikan dari proses perhitungan sinyal satelit pada GPS 

receiver dinamakan NMEA 0183. NMEA 0183 ini merupakan standar 

kalimat laporan yang dikeluarkan oleh  GPS receiver yang didalamnya 

terdapat informasi berupa koordinat lintang (latitude), bujur (longitude), 

ketinggian (altitude) standar UTC (UTC time), dan kecepatan (ground 

speed). 
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6. Mikrokontroler dapat mengolah data NMEA menjadi text agar dapat 

dikenali oleh modul GSM/GPRS. 

7. Oleh modul GSM/GPRS ini lah data SMS tersebut dikirimkan ke user agar 

user dapat mengetahui lokasi dari alat GPS tersebut. 

8. Push button jika ditekan, maka sistem akan memberikan sinyal kepada 

user bahwa sedang terjadi sesuatu yang dialami oleh device GPS. Sinyal 

alert ini berupa SMS hanya saja format yang dikirimkan berbeda. 

Sedangkan cara kerja GPS dengan menggunakan internet menurut Hanafi 

adalah sebagai berikut (Hanafi, 2015): 

1. Komponen I (Menerima dan mengirim data GPS) berupa perangkat yang 

didalamnya terdapat  seperangkat GPS dan 4g. Bagian ini berfungsi 

mengirim data posisi ke blok II lalu data posisi dari module GPS receiver 

didownload ke 4g melalui aplikasi. 

2. Komponen II (Pengolah data dari GPS) yang berisi database server dan 

web server yang bertugas mengolah data yang diterima dari perangkat 

GPS yang dilengkapi oleh program internet dan menampilkan hasil olahan 

data menjadi tampilan peta digital pada aplikasi GPS tracer. 

Cara kerja GPS lainnya menurut Yosephat Suryo Susilo, Hartono Pranjoto dan 

Albert Gunadhi berikut ini (Susilo, Pranjoto, & Gunadhi, 2014) : 

1. GPS memerlukan 24 satelit buatan agar semua koordinat dibumi bisa 

terpantau. 

2. Minimal satelit yang dibutuhkan untuk menentukan koordinat adalah 4 

satelit. 
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3.  GPRS dapat memugkinkan meneriman dan mengirimkan informasi dari 

smartphone. Ada beberapa prosedur-prosedur kerja GPRS sebagai berikut: 

•  GPRS attach 

Cara kerjanya adalah dengan menggunakan Mobile station (MS) yang 

mengkoneksikan layanan GPRS serta menggunakan Serving GPRS Support 

Node (SGSN) untuk mengetahui letak koordinat dari lokasi MS tersebut 

berada. 

• PDP (Paket Data Protocol) Context Activation 

Pada konteks ini harus diaktifkan pada SGNS, MS, dan GGSN (Gateway 

GPRS support node) agar pengguna dapat mengerjakan transfering data. 

• GPRS Context Deactivation and Detach 

Untuk melakukan off pada PDP secara otomatis pengguna harus 

melaksanakan prosedur detach. Cara ini berfungsi agar membuat PDP context 

menutup sambungan yang sudah dibangun oleh GGSN  dan memberi tahu 

DNS server bahwa IP sudah tidak digunakan lagi. 

 

2.2.3 Google maps 

Menurut Hendra, Alicia dan Arie pada tahun 2015, google maps adalah 

sebuah peta Globe virtual gratis yang disediakan oleh provider Google. Fasilitas 

ini tidak hanya menampilkan peta tetapi juga bisa menampilkan informasi jalan, 

bisnis, layanan publik dan rute perjalanan (Lengkong, Sinsuw, & Lumenta, 2015). 

Pengertian  lain google maps juga disampaikan oleh Rena Ariyanti, Khairil dan 

Indra kenedi pada tahun 2015 mengatakan google maps adalah sebuah fitur gratis 

yang menampilkan peta yang digunakan untuk melhat suatu daerah dengan 
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menggunakan browser dan aplikasi (Ariyanti, Khairil, & Kenedi, 2015). 

Sedangkan menurut Ricky Ramadhan Harahap dan Hidayatullah Google maps 

adalah layanan pemetaan web yang memberikan pencitraan satelit, peta jalan dan 

panorama 360°, perencanaa rute perjalanan dan kondisi lalu lintas (Harahap & 

Hidayatullah, 2018). 

 

2.2.4 Mikrokontroler 

 Mikrokontroler adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai 

pengontrol berbagai alat elektronik. Mikrokontroler berbentuk seperti IC 

(Intergrated Circuits) yang penggunaannya harus diisi program terlebih dahulu 

agar penggunaannya berjalan sesuai seperti yang diinginkan. 

Munurut Afrizal, Endah dan Herri tahun 2016 mikrokontroler adalah 

sebuah unit prosesor yang terhubung ke sensor dan anasir elektronika serta 

arduino uno yang dapat membaca command melalui SMS (Fitriandi, Komalasari, 

& Gusmedi, 2016). Teori lain juga mengatakan mikrokontroler adalah sebuah 

device yang bisa menggarap sinyal digital. Sebuah perangkat yang beroperasi 

secara analog yang dapat mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan 

mengolah sinyal digital dengan mikrokontroler. Dengan berubahnya sinyal analog 

menjadi digital, maka semua proses yang ada disistem digital dapat dikerjakan 

(Budiarso & Prihandono, 2015). Menurut Anip Febtriko dan Tatang Sofian 

mikrokontroler adalah sebuah cip komputer yang didalamnya terdapat RAM 

(Read-Write Memory), ROM (Read-Only Memory) ADC (Analog to Digital 

Converter), DAC (Digital to Analog Converter) dan serial Komunikasi (Febtriko 

& Sofian, 2016). 
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2.2.5 Arduino 

Menurut Prihatmoko pada tahun 2016 mikrokontroler arduino uno adalah 

sebuah hardware yang dapat mengolah data analog dari sensor dan dapat 

ditampilkan melalui LCD (Prihatmoko, 2016). Arduino uno memiliki prosesor 

ATMEL328u/pu yang memiliki kemampuan interfacing dan program yang dapat 

dimengerti oleh pemula maupun para ahli. Arduino ini sendiri memiliki 

komponen utama program setup() dan loop(). Setup() biasanya digunakan untuk 

menginisiasi atau mengenalkan terminal I/O yang dipakai oleh perangkat seperti 

LED, sensor, dan sensor motor, sedangkan loop() adalah kode instruksi yang akan 

mengatur terminal I/O (Budiarso, Winarno, & Listiyono, 2015). Sedangkan 

menurut Danny Kurnianto, Abdul Mujib Hadi dan Eka Wahyudi serial 

komunikasi pada modul arduino memakai port Rx dan Tx. Dan untuk melakukan 

pengiriman data secara serial, arduino memiliki aplikasi serial monitor. Dengan 

memanfaatkan aplikasi ini proses pengiriman pesan dari komputer maupun 

smartphone dapat ditampilkan melalui LCD dan dilakukan dengan baik 

(Kurnianto, Hadi, & Wahyudi, 2016). 

 

2.2.6 SMS (Short Message Service) 

 Menurut Mira Afrina dan Ali Ibrahim SMS adalah sebuah alat komunikasi 

yang menggunkan teks melalui mobile device. SMS tidak hanya digunakan untuk 

bertukar informasidan komunikasi antar dua orang tetapi juga bisa digunakan 

untuk berkomunikasi dengan suatu sistem atau hardware sesuai dengan 

kebutuhan (Afrina & Ibrahim, 2015). Hal ini tidak jauh berberda dengan yang 
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dikatakan oleh Muhammad Ridwan Asad, Okky Dwi Nurhayati dan Eko Didik 

Widianto, SMS ialah layanan komunikasi yang diamplikasikan ke jaringan tanpa 

kabel yang dapat mengirim pesan berupa teks, nomor dan kombinasi 

alphanumeric antar pelanggan (ponsel) atau antara ponsel dan sistem eksternal 

(Asad, Nurhayati, & Widianto, 2015). Seperti yang dikatakan oleh Ardyansyah, 

Beni Irawan dan Tedy Rismawan SMS merupakan sebuah teknologi yang dapat 

memungkinkan menerima dan mengirimkan pesan tesk antar ponsel. Fasilitas 

SMS sangat berguna jika diaplikasikan kepada sistem yang terintegrasi yang 

dimana pemilik kendaraan bisa mengontrol kendaraan melalui handphone 

(Ardiansyah, Irawan, & Rismawan, 2015). 

 

2.2.7 Tracking 

 Pengertian bergerak dalam geografi adalah pindahnya suatu objek dari 

satu koordinat ke koordinat lainnya. Sedangkan tracking atau pelacakan yaitu 

monitoring atau pemantauan suatu objek yang bergerak (Hanafi, 2015). 

Sedangkan pengertian tracking menurut Sandro Alfeno dan Ririn Eka Cipta Devi 

adalah monitoring pergerakan objek dengan memetakan suatu posisi tertentu 

(Sandro & Devi, 2017).  

 

2.2.8 NMEA, GSM dan GPRS 

1. NMEA (National Marine Elektonics Association) 

 NMEA adalah standar data laporan yang dikeluarkan oleh GPS 

receiver dan merupakan output yang dihasilkan dari proses 

perhitungan sinyal dari GPS receiver (Nataliana, 2015). 
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Sedangkan menurut Muh Hisyam Khoirudin dan Wasis Dwi Aryawan 

NMEA (National Marine Elektronics Association) adalah standar 

pengiriman data yang dipakai dalam GPS yang berupa protokol data, 

garis lintang, garis bujur, ketinggian dan waktu (Khoirudin & 

Aryawan, 2019). 

2. GSM (Global System for Mobile Comunication) 

 GSM adalah standar sistem komunikasi yang bersifat nirkabel atau 

tanpa kabel dan terbuka. Modul GSM pada GPS digunakan sebagai 

penerima SMS dari User dan data tersebut akan diproses oleh 

mkrokontroler (Firdaus, 2016). 

3. GPRS (General Packet Radio Service) 

 GPRS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengiriman dan 

penerimaan data dengan cepat. GPRS adalah suatu layanan tanpa suara 

(non voice) yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi 

melalui telepon genggam. GPRS dapat dipakai untuk mentransfer data 

yang berhubungan dengan e-mail, data gambar (MMS), WAP (wireless 

Application Protocol) (Novianta & Setyaningsih, 2015) 
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