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ABSTRAK 

Dengan berkembangnya sistem informasi 

menjadikan sistem operasi perangkat telepon 

genggam semakin beragam, kemunculan sistem 
operasi Android yang bersifat terbuka membuat 

pengguna untuk mendapat mencari dan 

mendapatkan berbagai informasi dengan mudah 

dan cepat. Aplikasi Pencarian Tempat Makan ini 

adalah aplikasi yang dapat membantu dalam 

menghadirkan informasi mengenai Rumah 

Makan terdekat yang ada di sekitar kita. Dapat 

digunakan dalam Sistem Operasi Android dan 

GPS. Menggunakan aplikasi ini pengguna harus 

terhubung dengan jaringan Internet karna 

membutuhkan data yang di ambil dari Google 
Maps.  

Kata kunci: Android, Location Based Service, 

GPS  

I.  PENDAHULUAN 

Berkembangnya ilmu teknologi menjadikan 

semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan 

mudah dan simpel. Di dukung dengan semakin 

banyaknya vendor telepon genggam yang 

memproduksi produk menggunakan OS 

(Operation System) berbasis Android yang 

menunjukkan minat pembeli terhadap produk 

Android sangat tinggi di karenakan OS ini 
bersifat terbuka sehingga untuk 

mengembangkan aplikasi cukup mudah. Setiap 

perangkat android  pasti memiliki fitur 

GPS untuk mendukung aplikasi yang 

ada di dalam perangkat.   Fitur GPS 

(Global Positioning System) merupakan 

sebuah fitur yang penting bagi 

seseorang yang gemar melakukan 

perjalanan karena dapat membantu 

mengarahkan jalan yang hendak dituju.   

II. LITERATUR 

1. Android 

Android adalah sistem operasi yang 

berbasis Linux untuk telepon seluler seperti 

telepon pintar dan komputer tablet. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para 

pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak. Awalnya, 

Google Inc. membeli Android Inc., 

pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel.  

 

2. GPS (Global Positioning System) 

GPS (Global Positioning System) adalah 

sistem satelit navigasi dan penentuan posisi 

yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika 

Serikat. Sistem ini didesain untuk 

memberikan posisi dan kecepatan tiga 

dimensi serta informasi mengenali waktu, 

secara kontinu di seluruh dunia tanpa 

bergantung waktu dan cuaca, bagi banyak 

orang secara simulta. 

3. Location Based Service 

Location Based Service adalah sebuah 

service untuk memberikan informasi sesuai 

lokasi kita berada. Misalnya menunjukkan 

sebuah titik terdekat kita. Bisa berupa tempat 
penting seperti ATM, Rumah Sakit, 

SPBU,Rumah Makan, Sekolah, serta dapat 

juga menginformasikan cuaca di lokasi kita 

dan lain-lain. 

 

APLIKASI PENCARIAN TEMPAT MAKAN MENGGUNAKAN 

LOCATION BASED SERVICE PADA 

ANDROID 
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4. Google API Maps 

Google Maps adalah sebuah layanan gratis 

yang diberikan oleh google dan sangat 

populer. Google Maps adalah suatu peta 

dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat 

suatu daerah. 

5. Location APIs  

Location APIs memudahkan dalam membuat 

aplikasi berbasis lokasi tanpa membutuhkan 

fokus pada detail yang mendasari teknologi 

lokasi. Juga meminimalkan pengunaan daya 

dengan menggunakan kemampuan yang ada 

dalam perangkat keras yang digunakan. 
Location APIs merupakan API yang simple 

sehingga memungkinkan developer yang 

menentukan kebutuhan seperti akurasi atau 

daya rendah daripada layanan penyedia 

lokasi itu sendiri. Location APIs memberikan 

aplikasi akses yang terbaik dalam 

mendeteksi lokasi terbaru user. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

1.Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan observasi kepada obyek data. 

Objek data dalam  penelitian ini adalah 

data-data dari GPS, Google maps dan 

informasi berbagai rumah makan yang 

berada di Kota Batam. 

2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Perangkat keras (hardware) yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini 

adalah : 

 Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo 

T6500 @2.10GHz 2,10GHz 

 Memory:  2GBRAM 

 Android Phone OS 4.2.1 

Sedangkan untuk perangkat lunak 

(software)yang digunakan dalam 
pembuatan sistem ini adalah:  

1. Sistem Operasi Microsoft Windows 

Vista Home Premium 32-bit 

2. MySql 

3. Eclipse 

4. Java SDK 

5. Android SDK 

 

IV. PERANCANGAN SISTEM 

Dalam proses analisis perancangan akan 

membahas tentang pengolahan data pada sistem, 

akan di jelaskan dengan rancangan sistem yang 

direpresentasikan dalam bentuk flowchart 

diagram. Flowchart diagram dari proses 

pengolahan data pada sistem aplikasi sebagai 
berikut: 

 

 
 

Keterangan: 

1. Terdapat pilihan menggunakan lokasi 

asal default dari GPS atau menentukan 

lokasi asalnya sendiri.  



2. Ketika menekan tombol find, maka 

terjadi proses mencari tempat makan 

terdekat dilakukan. 

3. Jika tempat makan ditemukan,  pilih 

tempat makan yang diinginkan.  

4. Setelah memilih tempat makan yang 

diinginkan, maka tampil form detail 

tempat makan tersebut. 

5. Pada form detail tempat makan tersebut 

terdapat button direction. 

6. Ketika button direction ditekan, maka 

akan muncul route dari lokasi asal ke 

lokasi tempat makan yang dipilih tadi. 

V. HASIL AKHIR 

 

hasil dari perancangan yang sudah 

dilakukan maka diperolah aplikasi 

yang telah di implementasikan dalam 

bentuk aplikasi android. Aplikasi ini 

akan berjalan jika perangkat 

terhubung dengan Internet. 

  

 

                                       Halaman Utama 

Pengguna menekan tombol find, aplikasi akan 

mencari rumah makan berdasarkan dengan 

keyword yang di cari yaitu Rumahmakan. 

 

 

 

 

 

Pengguna dapat menentukan sendiri rumah 

makan yang mana yang mau di datangi dengan 

mmenekan tombol merah tersebut. Sehingga 

muncul halaman baru yang berisi informasi dan 

Direction menuju ke lokasi.  

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Aplikasi dapat berjalan apabila perangkat 

memiliki GPS dan terhubung dengan jaringan 

internet.  

 Saran 

Di harapkan kedepannya dapat menjadi lebih 

informatif dari sekarang, sehingga lebih 

memudahkan pengguna dalam mencari 

informasi rumah makan. 
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