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PENGEMBANGAN APLIKASI HISTORY GPS

ABSTRAK 

Global Positioning System (GPS) merupak

baik di darat, di laut, di udara, maupun di 

Dengan adanya Gps pada handphone banya

manfaat yang kita dapatkan, salah satunya

menyita waktu kita sehingga kita tidak dapat

ini kita dapat mengetahui posisi terakhir seseorang

keluarga kita. Dengan adanya aplikasi ini kita

bertujuan membuat aplikasi yang mampu

terdapat pada handphone. Metode yang di

karena aplikasi 

yang akan dibuat tidak membutuhkan waktu

dan ASP.NET/C# pada webnya dengan SQLServer

latitude dan longitude yang dikirimkan oleh

diharapkan dapat menjawab masalah bagi

orang tua untuk mengetahui posisi anak atau

Kata Kunci: Gps, Hadphone, extreme programming,

 
PENDAHULUAN 

Global Positioning System (GPS) merupakan

andpone. Dengan adanya GPS pada handphone

lokasi kita berada saat ini. 

Aplikasi GPS bawaan yang terdapat pada 

dapat 

memberikan informasi posisi orang lain yang

menyita waktu kita 

sehingga kita tidak dapat mengawasi keluarg

mengetahui posisi terakhir seseorang jika 

melacak posisi orang tersebut. 

Pada penelitian ini peneliti membuat aplikasi

melacak posisi handphone yang digunakan.

digunakan sebagai 

alat komunikasi dibandingkan dengan GPS
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PS TRACKER BERBASIS WEB PADA HANDPHONE  

merupakan sistem satelit navigasi yang sedang populer dan 

 angkasa. Saat ini, beberapa handphone tertentu sudah

pada handphone banyak sekali 

satunya adalah mengetahui posisi kita saat ini. Pekerjaan yang

dapat mengawasi keluarga dan anak-anak kita. Diharapkan

seseorang jika terjadi penculikan atau hal-hal yang kita

kita dapat dengan mudah melacak posisi terakhir seseorang

mampu melacak keberadaan seseorang dengan memanfaatkan

di gunakan pada penelitian ini adalah model proses 

waktu yang lama. Bahasa pemrogramannnya menggunakan

SQLServer sebagai databasenya. Inti dari penelitian ini

oleh handphone ke server. Data dan informasi yang ditampilkan pada aplikasi

bagi 

atau keluarganya berada. 

programming, J2ME, ASP.NET, C#, SQLServer 

merupakan sistem satelit navigasi yang banyak diaplikasikan

handphone banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah

 handphone cenderung hanya memberikan informasi

yang kita inginkan, sebut saja keluarga kita. Pekerjaan

keluarga dan anak-anak kita. Diharapkan dengan adanya

 terjadi penculikan dan sebagainya. Dengan demikian

aplikasi yang dapat melacak posisi orang lain misalnya keluarga

digunakan. Aplikasi ini lebih murah karena memanfaatkan hand

GPS Personal yang banyak di tawarkan di internet. Selain
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 banyak diaplikasikan di dunia, 

sudah di sertai fasilitas Gps. 

yang kita miliki sering kali 

Diharapkan dengan adanya aplikasi 

kita tidak inginkan pada 

seseorang. Penelitian ini 

memanfaatkan fasilitas Gps yang 

proses extreme programming 

menggunakan J2ME ada handphone 

ini yaitu terletak pada data-data 

ditampilkan pada aplikasi ini 

diaplikasikan dimana saja, salah satunya di 

Salah satunya mengetahui 

nformasi posisi pemilik dan belum 

Pekerjaan yang kita miliki sering kali 

adanya aplikasi ini kita dapat 

demikian kita dapat dengan mudah 

keluarga kita yaitu dengan cara 

handphone GPS yang dapat 

Selain itu, aplikasi 



ini dapat di kembangkan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan 2 (dua) metodologi. Metodologi yang pertama adalah  metodologi 

pengumpulan data, 

adapun metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data tersebut dengan menggunakan studi pustaka dan 

literatur. 

Pada pengumpulan data menggunakan studi pustaka, peneliti mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini dari berbagai 

sumber diantaranya berasal dari jurnal, karya ilmiah, buku-buku ilmu komputer dan buku elektronik yang berstandar. 

Sedangkan pada 

pengumpulan data dengan studi literature penelitian ini di ambil dari proyek akhir yang dibuat oleh Tri Krida Hartanto 

Putro yang 

berjudul “Sistem Online Untuk Pelacakan Paket Menggunakan GPS”. Proyek akhir tersebut memanfaatkan SMS sebagai 

pengiriman datanya, 

dimana SMS tersebut akan diterima oleh GSM Modem pada alat GPS kemudian Mikrocontroller membaca instuksi pada 

SMS 

dan mengeksekusinya. Jika instuksinya adalah request posisi terakhir, maka mikro controller akan mengambil data 

koordinat dari GPS 

kemudian mengirimkan data itu melalui SMS ke GSM Modem Server. Data koordinat itu kemudian ditampilkan pada peta 

digital di 

browser. Metodologi yang kedua adalah metodologi pengembangan system, Metode pengembangan sistem yang akan 

digunakan yaitu metode yang mengikuti kaidah berbasis objek (object oriented/OO). Pada kasus ini kami menggunakan 

Agile Software Development dan 

proses model menggunakan Extreme Programming (yang selanjutnya akan disingkat XP). 

 

 
ANALISIS DAN DESIGN 

Planning 

Tahapan planning pada XP merupakan tahapan awal dari semua proses pengembangan sistem. Tahapan ini 

merupakan gabungan dari 

tahap analisis dan planning pada metode pengembangan klasik. Tahap planning pada agile dibuat sesederhana  mungkin 

agar tidak 

banyak dokumentasi namun programmer dapat mengerti apa yang harus dikodekan. Pada tahapan planning dapat 

diketahui gambaran 

besar dari aplikasi yang hendak dikembangkan dan teknologi-teknologi pendukung yang akan digunakan. GPS Tracker 

adalah sebuah system GPS 

yang akan memberikan Location Based Services (LBS). Antar muka dari system ini memiliki dua pendekatan teknologi yaitu 

teknologi berbasis 

mobile dan teknologi berbasis web yang terintegrasi. 

 

 
Design 

Dalam mendesain aplikasi ini peneliti menggunakan pendekatan yaitu membuat, design CRD Card, dan design GUI. Proses 

desain pada tahap design CRD Card menggunakan Class Responsibilities, and Collaboration (CRC) card. 

Penggunaan CRC 

card hanya dipakai jika pengembangan software berbasis objek. Setiap CRC card akan menjelaskan tiap objek yang 

dibutuhkan. 

Pada tahap design CRD Card dibuat 5 (lima) kelas yaitu kelas GetData, kelas Maps, kelas Register, kelas GPS, dan kelas 

Manager. (1) 

Kelas GetData, pengguna aplikasi dapat berinteraksi dengan server. Di mana paket data yang di kirimkan melalui 

handphone akan di 

olah di dalam kelas ini dan akan di simpan kedalam database. Fungsi kelas ini diantaranya menyimpan paket data yang 
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di kirimkan oleh 

user dan menampilkan peta lokasi berupa images pada handphone user. (2) Kelas Maps, user dapat melihat data dan 

informasi yang 

pernah user kirimkan sebelumnya. Fungsi dari kelas ini diantaranya melihat posisi terakhir user berada, melihat posisi 

user secara real time, 

melihat history perjalanan yang telah di lakukan user sebelumnya. (3) Kelas Register, disinilah user pertama kali 

mendaftarkan dirinya. Fungsi 
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dari kelas ini diantaranya mengecek aktifnya email yg di kirimkan oleh user, di mana untuk melakukan registrasi user harus 

memasukan 

alamat email yang aktif, setelah itu user akan mendapatkan email konfirmasi berupa link untuk melanjutkan  registrasi. 

 
Coding 

Penelitian kode menggunakan pendekatan teknologi MSF (Microsoft Solution Framework). Jadi bisa dikatakan bahwa MSF 

akan mengisi 

siklus XP (Extreme Programming). Pendekatan MSF meliputi penggunaan .NET Framework dan penerapan Application 

Layering yang umum 

dilakukan. OOP (Object Oriented Programming) adalah teknik programming yang digunakan, karena semua  teknologi 

.NET 

Framework dikembangkan dengan menggunakan OOP. QQBeberapa fitur OOP yang digunakan adalah konsep class 

inheritance dan properties. 

 
Testing 

Pengetesan ini dilakukan dengan menggunakan metode black box testing yaitu pengetesan menggunakan  metoda 

pengujian 

logika program yaitu contoh per kasus atau masalah yang diajukan. Pada tahap akhir akan diujikan pada kondisi 

sebenarnya yaitu dengan 

implementation testing. 
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dapat/ 
 
 

pada peta digital di Map Info. Dengan demikian user

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/sinergi/article/view/225 

melakukan managemen user 4 User ... 

managemen user. 4. User Administrator dapat melakukan

member mempunyai username , password untuk ... 

https://www.coursehero.com/file/p2v0rc6i/3-User-Administrator-dapat-melakukan-managemen-user-4-User-Administrator-

user bisa tahu dimana posisi 
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