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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN APLIKASI LOKASI  BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

BANDAR LAMPUNG BERBASIS GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)  

DAN SMS GATEWAY 

 

Oleh 

REYNOLD TJANDI  

 

Saat ini, Bus Rapid Transit (BRT) Bandar Lampung tidak memiliki informasi 

mengenai lokasi BRT. Ketiadaan informasi mengenai lokasi BRT menyebabkan 

pengguna merasa kesulitan dan memilih angkutan umum lainnya. Dari hasil survey 

yang dilakukan, banyak pengguna membutuhkan informasi untuk mengetahui 

lokasi BRT dan estimasi waktu ke halte. Sehingga dibangun aplikasi lokasi BRT 

untuk menjawab kebutuhan pengguna. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode extreme programming yang 

terdiri dari planning aplikasi BRT, design berupa mockup aplikasi dan CRC card, 

coding yaitu pembuatan aplikasi BRT secara pair programming, testing dilakukan 

dengan acceptance testing, dan release berupa tampilan aplikasi webGIS BRT dan 

sistem SMS Gateway. 

Hasil dari Penelitian ini berupa webGIS BRT yang memiliki informasi berupa 

lokasi bus, lokasi halte, rute yang digunakan, dan daftar halte berdasarkan rute. 

Selain itu dengan teknologi SMS Gateway, pengguna dapat melakukan SMS ke 

server untuk mengetahui estimasi waktu bus ke halte pengguna. 

 

Kata kunci: BRT, Extreme Programming, WebGIS, SMS Gateway. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

DESIGN APPLICATION  LOCATION BUS RAPID TRANSIT (BRT) 

BANDAR LAMPUNG BASED ON GLOBAL POSITIONING SYSTEM 

(GPS) AND SMS GATEWAY 

 

By 

REYNOLD TJANDI 

 

Nowadays, Bus Rapid Transit (BRT) in Bandar Lampung didn’t have information 

about BRT locations. The abysmal information about BRT location cause users to 

choose other public transports. From survey, many users need the information to 

determine BRT location and estimated time to transport users. Thus, BRT location 

application was built to answer user needs. 

Research is conducted using extreme programming (XP). SDLC method, XP 

consists of planning based on BRT user history; design mockup aplication and CRC 

cards; coding to make the BRT application as pair programming; testing by 

performing acceptance testing; and releases of the webGIS BRT applications and 

BRT SMS Gateway. 

Based on the result, webGIS BRT application is built which has information such 

BRT as bus locations, bus stop locations, routes used, and the list of stops by route. 

And BRT SMS Gateway, users can send SMS to the server to request estimated bus 

arrival time. 

 

Keywords: BRT, Extreme Programming, WebGIS, SMS Gateway. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Transportasi di Indonesia khususnya di Bandar Lampung semakin berkembang, 

salah satunya adalah transportasi umum. Salah satu transportasi umum yang sering 

digunakan adalah Bus Rapid Transit (BRT). BRT di Bandar Lampung secara umum 

tidak jauh berbeda dengan BRT di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 

Surabaya, dan kota besar lainnya. Dengan biaya yang murah dan nyaman, maka 

transportasi menjadi sering digunakan oleh masyarakat. 

Kekurangan dari BRT yaitu jadwal kedatangan bus yang tidak jelas. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan sistem pelacak posisi kendaraan menggunakan Global 

Possitioning System (GPS). Kemampuan yang dapat diberikan oleh GPS yaitu 

dapat memberikan informasi mengenai posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, 

akurat, dan dimana saja tanpa tergantung cuaca. Pemanfaatan sinyal GPS didukung 

dengan perangkat lainnya seperti antena GPS sebagai penangkap sinyal yang 

kemudian diproses oleh GPS receiver. Penambahan perangkat seperti GPS 

receiver, mikrokontroler, dan modem yang telah di integrasikan sedemikian rupa 

pada kendaraan dapat memungkinkan kendaraan bisa diketahui posisi kendaraan 
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selama kendaraan tersebut masih dalam jangkauan provider GSM (Global System 

for Mobile Communication). 

Lokasi pada BRT akan disimpan dalam sebuah database Geographic Information 

System (GIS). GIS merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan) dan memiliki kemampuan 

untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi 

bereferensi geografis. GIS dalam sebuah server, lokasi seperti keberadaan halte, 

lokasi bus, dan perencanaan rute bus dapat disimpan dalam sebuah database.  

Penyampaian lokasi bus ke pengguna jasa bus diperlukan suatu media pengirim 

informasi yang cepat dan tepat. Salah satu media pengirim informasi yang cepat 

dan tepat adalah melalui Short Message Service (SMS). Kemampuan dari SMS 

yaitu mengirimkan sebuah informasi berupa pesan teks yang akan langsung 

diterima melalui via handphone.  

Salah satu pengembangan dari SMS yaitu SMS Gateway. SMS Gateway 

merupakan suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk mengirim dan 

menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS 

Gateway’s shortcode (sebagai contoh 9221). Dengan SMS Gateway, sebuah 

aplikasi dapat mengirim sebuah informasi ke perangkat komunikasi lainnya dengan 

mengirimkan perintah Advanced Technology (AT) pada perangkat komunikasi 

tersebut, kemudian hasil operasinya dikirimkan kembali ke komputer. 

Teknologi yang sudah ada hingga saat ini maka dapat diciptakan sebuah server 

lokasi real time BRT yang dapat mempermudah pengguna jasa BRT untuk 

mengetahui lokasi keberadaan bus dan waktu tempuh yang diperlukan dari dari 
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halte sebelumnya ke halte berikutnya. Dengan kebutuhan pengguna akan layanan 

jasa BRT sehingga mengangkat judul “Rancang Bangun Aplikasi Lokasi  Bus 

Rapid Transit Berbasis GPS dan SMS Gateway”. 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membangun aplikasi monitoring keberadaan BRT berdasarkan rute dan 

arah jalan. 

2. Administrator dapat mengetahui informasi dan riwayat terdahulu 

keberadaan bus. 

3. Pengguna dapat mengetahui keberadaan BRT dengan mengirimkan SMS ke 

server.  

1.3.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tersedianya informasi keberadaan Bus Rapid Transit. 

2. Terbangunnya server monitoring keberadaan Bus Rapid Transit. 

3. Tersedianya informasi kepada pengguna bus dengan menggunakan SMS 

sebagai media penyampaian informasi. 

1.4. Rumusan Masalah 

Sistem BRT yang digunakan dalam manajemen waktu masih kurang efektif. Dalam 

hal ini, ketepatan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tiap halte serta data 

informasi keberadaan BRT masih belum tersedia. Oleh karena itu, manajemen BRT 
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disarankan memiliki aplikasi untuk mengetahui keberadaan BRT secara real time 

dan mudah untuk diakses. 

Pada perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak teknologi yang dapat 

menentukan lokasi keberadaan suatu kendaraan, salah satunya adalah GPS. GPS 

dapat menentukan lokasi keberadaan suatu kendaraan berdasarkan longitude dan 

latitude. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke server GIS serta lokasi 

keberadaan halte dan kemungkinan bus sampai dari halte asal ke halte tujuan. Untuk 

penyampaian informasi lokasi bus ke pengguna jasa, maka dapat menggunakan 

SMS Gateway. Sehingga terciptalah aplikasi yang mempermudah pengguna jasa 

dalam memperoleh lokasi bus secara cepat dan akurat. 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan permasalahan, penulis 

membatasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain: 

1. Hanya membahas tentang penyampaian informasi dari server ke pengguna. 

2. Tidak membahas tentang modul GPS dan pengiriman data dari GPS ke server. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan untuk trayek Sukaraja-Rajabasa dan Rajabasa-

Sukaraja. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat kajian dan tinjauan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan topik tugas akhir ini, Geographic Information System, server 

WebGIS, Sistem Database, dan SMS Gateway. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan. 



 

  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Geographic Information System 

Geographic Information System (GIS) merupakan sistem informasi khusus yang 

mengelola data berupa data spasial (bereferensi keruangan) yang dirancang untuk 

bekerja dengan data yang berkoordinat geografi. GIS merupakan sistem komputer yang 

memiliki kemampuan dalam membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 

informasi bereferensi geografis. Adanya GIS dapat menampilkan informasi yang telah 

diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi [1]. 
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Pembuatan GIS diperlukan empat komponen yang saling terintegrasi satu sama lain. 

Komponen dalam pembentukan GIS ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Komponen GIS [2] 

1. Hardware  

Pembuatan GIS dibutuhkan perangkat yang memiliki spesifikasi yang tinggi seperti 

kapasitas RAM, Hard-disk, prosesor serta VGA. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan 

data yang baik seperti data vektor maupun data raster yang membutuhkan penyimpanan 

yang besar, memory yang besar, serta prosesor yang cepat [2]. 

2. Software 

Software membantu dalam pembuatan suatu aplikasi GIS yang dapat memudahkan 

pengguna dalam mengolah data, menyimpan, editing, hingga layout dan analisis 

keruangan [2]. 
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3. Sumber daya manusia 

Pemanfaatan sumber daya manusia diperlukan dalam pengembangan teknologi GIS. 

Sama seperti sistem informasi lainnya, pemakai GIS pun memiliki tingkatan tertentu, 

dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada 

pengguna yang menggunakan GIS dalam pekerjaannya [2]. 

4. Data 

Data yang digunakan dalam GIS yaitu berupa data spasial dan data atribut. Data spasial 

yang didapat akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem 

berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu [2]. 

2.1.1. Data GIS 

Pembuatan suatu GIS, dibutuhkan dua data yaitu data spasial dan data atribut. Data 

spasial merupakan data yang terdiri dari data eksplisit suatu geografi yang diset dalam 

bentuk koordinat. Sedangkan data atribut merupakan data yang berisi tentang informasi 

yang relevan terhadap suatu lokasi seperti kedalaman, ketinggian, rute, dan lainnya [3]. 

Pada representasi penyimpanan data spasial, terdapat dua format yaitu data vektor dan 

data raster. 

1. Data Vektor 

Data vektor merupakan data yang mepresentasikan keadaan bentuk bumi dalam bentuk 

kumpulan line, polygon, dan node seperti pada gambar 2.2.  
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Gambar 2.2. Data vektor [4] 

Data vektor digunakan untuk menganalisa ketepatan posisi, misalkan basis data tentang 

batas-batas dalam data raster. Kelemahan dari data vektor adalah ketidakmampuan 

dalam mengakomodasi perubahan gradual [4]. 

2. Data Raster 

Data raster merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh seperti 

melalui satelit, foto, dan lain-lain dan direpresentasikan dalm bentuk sel grid yang 

disebut pixel. Bentuk dari data raster yaitu seperti pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Data raster [4] 
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Ukuran data raster tergantung terhadap besar kecilnya permukaan bumi dalam satu 

pixel. Semakin besar permukaan bumi yang dipresentasikan dalam satu sel, maka 

semakin tinggi resolusinya, begitu juga sebaliknya. Batasan yang dimiliki oleh data 

raster adalah besarnya ukuran file. Semakin besar resolusi grid maka semakin besar 

ukuran file raster dan diperlukan kapasitas hardware yang semakin tinggi.  

Dari uraian di atas, data raster membutuhkan ruang penyimpanan file yang besar dan 

presisi lokasinya lebih rendah, namun lebih mudan digunakan secara matematis. 

Sedangkan data vektor membutuhkan data yang lebih kecil dan presisi lokasi lebih 

tinggi, namum sangat sulit digunakan dalam komputasi matematik [4]. 

2.1.2.  Sistem Koordinat 

Sistem koordinat digunakan untuk menentukan suatu letak atau posisi berdasarkan 

garis lintang dan garis bujur. Dalam GIS, terdapat dua sistem koordinat yaitu koordinat 

geografi dan Universal Transcerse Mercator (UTM). Koordinat geografi merupakan 

suatu sistem koordinat dengan menunjukkan suatu koordinat berdasarkan garis lintang 

dan garis bujur. Contoh dari koordinat geografi adalah Indonesia berada di 6o Lintang 

Utara sampai 11o Lintang Selatan dan 95o Bujur Timur sampai 141o Bujur Barat [1].  
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Sistem koordinat geografi bumi ditunjukkan pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Sistem Koordinat Bumi [4] 

Sistem Proyeksi Koordinat UTM merupakan rangkaian proyeksi Transverse Mercator 

untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 zona yang mencakup enam derajat 

longitude dan memiliki meridian tengah tersendiri dan didefinisikan dalam dua dimensi 

(x,y). Contoh dari sistem koordinat UTM adalah daerah X memiliki koordinat 

longitude 107.91609600 dan latitude -3.09736700 [1]. 

2.2. Server WebGIS 

Server WebGIS digunakan untuk menunjukkan desain map pada sisi server dan 

menampilkannya dalam bentuk web application. Pada sistem monitoring kendaraan, 

penggunaan server WebGIS dapat menghitung jarak antara point-to-point, rute dengan 

multipoint, dan menunjukkan arah pada saat mengemudi pada web application.  
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Kegunaan server WebGIS antara lain [5]: 

1. Membuat rute antara kedua titik berdasarkan koordinat yang ada. 

2. Menentukan rute terpendek. 

3. Evaluasi rute berdasarkan jarak dan kecepatan. 

4. Rute yang dihitung dapat diplot pada peta. 

5. Rute dapat dihitung dengan menggunakan dynamic segmentation (kemampuan 

untuk membangun rute dari setiap titik yang dipilih sepanjang ruas jalan). 

6. Memberikan informasi tambahan tentang ruas jalan dan jalan-jalan, seperti 

jarak, waktu, arah kompas, nama jalan, dan atribut jalan. 

Dalam pemanfaatan server WebGIS dibutuhkan media internet dalam melakukan 

pemetaan. 

 

Gambar 2.5. Arsitektur GIS berbasis Web [5] 
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Gambar 2.5. menunjukkan arsitektur informasi GIS berbasis web.  Interaksi yang 

dilakukan antar client dan server dilakukan berdasarkan request dimana web browser 

pada client mengirimkan request pada server web. Pada sisi web server memiliki 

kelemahan dalam pemrosesan peta sehingga request diteruskan dari server web ke 

aplikasi dan mapserver. Output yang dihasilkan pada mapserver akan dikembalikan ke 

server dan dikirim ke server web dalam bentuk .HTML atau applet. 

Dalam menjalankan map server dibutuhkan dua file yaitu file mapfile dan HTML file. 

Mapfile berisi konfigurasi penyajian data peta dan HTML file digunakan untuk 

melakukan format penyajian hasil (peta). 

 

Gambar 2.6. Proses penyajian data menggunakan Map Server [5] 

Gambar 2.6. menunjukkan arsitektur map server yang terdiri dari [5]: 

1. File MapServer yang terdiri dari Map File dan PHP/Map Script. 

2. File HTML dan gambar/grafis yang terdiri dari file web dan gambar yang 

digunakan. 

3. Data GIS yang terdiri dari data vektor dan data raster yang digunakan.  
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2.3. Sistem Database 

SQL (Structured Query Language) adalah sebuah DBMS (Database Management 

System) yang digunakan untuk pengolahan dan penyimpanan data. SQL dibuat oleh 

perusahaan Microsoft.  

Pada pembuatan database, aplikasi yang sering digunakan yaitu MySQL. MySQL 

merupakan implementasi dari sistem RDBMS (Relational Database Management 

System) yang didistribusikan secara gratis dengan dibawah lisensi GPL (General 

Public License), namun terdapat kelemahan dari MySQL yaitu tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial karena MySQL merupakan turunan salah satu 

konsep basis data yang sudah ada yaitu SQL.[1] 

Perancangan dalam pembuatan database terdiri dari perancangan database secara 

konsepsual, perancangan database secara logika, dan perancangan database secara 

fisik. Hal tersebut ditunjukan pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Metode perancangan database [6] 
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Tujuan dibuatnya sistem database untuk memenuhi informasi yang berisikan 

kebutuhan-kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, memudahkan 

dalam mengerti struktur informasi, dan mendukung pemrosesan dan beberapa obyek 

penampilan [6]. 

2.4. SMS Gateway 

SMS Gateway merupakan sebuah media platform yang digunakan untuk mengirimkan 

informasi berupa teks dari perangkat satu ke perangkat lain. Aplikasi yang sering 

digunakan dalam pembuatan SMS Gateway adalah Gammu SMS Gateway. Gammu 

SMS Gateway merupakan aplikasi cross-platform yang digunakan untuk 

mengomunikasikan antara database SMS Gateway dengan perangkat pengirim SMS. 

Aplikasi Gammu berupa daemon yang berjalan secara background.  

Sistem kerja dari Gammu yaitu Gammu akan memonitoring perangkat pengirim SMS 

dan database SMS gateway. Ketika terdapat SMS masuk ke perangkat server, maka 

Gammu akan langsung memindahkannya ke perangkat inbox dalam database SMS 

gateway. Sebaliknya jika perangkat server mengirimkan SMS, maka Gammuakan 

mengirimkan SMS melalui perangkat pengirim SMS dan memindahkan SMS ke sent 

item dalam database [1]. 
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Gambar 2.8. Cara kerja SMS Gateway [7] 

Pada gambar 2.8. merupakan komunikasi antara pengguna dengan admin/server. 

Pengguna mengirimkan pesan ke server melalui modem SMS gateway, pesan yang 

dikirim masuk diambil oleh Gammu dan dimasukkan ke dalam tabel inbox dengan 

status false atau true. Pesan yang berada di inbox dalam status false akan di proses oleh 

PHP dinamakan autoreply. Proses autoreply ini di query kan oleh PHP dan dimasukkan 

ke dalam tabel outbox untuk dikirim oleh Gammu. Pesan yang berada dalam tabel 

outbox disalin ke tabel sentitems yang menandakan bahwa pesan telah terkirim. Setelah 

berhasil dikirim oleh PHP, Gammu akan mengupdate pesan di tabel inbox yang 

berstatus false menjadi true. Status true menandakan bahwa pesan telah dibalas oleh 

system [7]. 
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2.5. Model Rekayasa Perangkat Lunak “Extreme Programming” 

Extreme Programming atau XP adalah suatu metode rekayasa perangkat lunak yang 

mengadopsi pendekatan agile yang berfungsi untuk membantu meningkatkan efisiensi 

dan fleksibilitas dari sebuah proyek perangkat lunak. Kelebihan dari metode yang 

dipopulerkan oleh Kent Beck ini antara lain sesuai dengan perangkat lunak yang 

memiliki dynamic requirements yang berarti permintaan dari klien dan pengerjaan 

perangkat lunak dapat sewaktu-waktu mengalami perubahan sehingga diperlukan 

adapatasi cepat dalam mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. 

Nilai-nilai yang mendasari XP dalam pengembangan perangkat lunak antara lain [10]: 

1. Communication : hubungan team work yang baik dalam pengerjaan perangkat 

lunak. 

2. Courage: kepercayaan serta keyakinan dalam pengerjaan perangkat lunak. 

3. Simplicity: penyederhanaan dalam pengerjaan perangkat lunak. 

4. Feedback: membangun timbal balik yang baik antara team work. 

5. Quality work: menghasilkan produk perangkat lunak dengan kualitas yang baik. 
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Kerangka kerja XP terdiri dari empat konteks yaitu Planning, Design, Coding, dan 

Testing yang ditunjukkan pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9. Kerangka kerja XP [10] 

2.5.1. Planning 

Pada tahap planning berfokus untuk gambaran dan fitur yang akan digunakan dalam 

perangkat lunak yang akan dibangun. Aktivitas planning dimulai dengan membuat 

gambaran tentang perangkat lunak yang dibuat dan menentukan estimasi waktu dan 

biaya yang akan dibutuhkan. Selama proses pengembangan perangkat lunak, 

programmer harus siap apabila terjadi perubahan rencana dari aplikasi yang dibuat 

[10]. 
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2.5.1.1. User Stories 

User Stories hampir menyerupai use case, namun terdapat perbedaan antara user 

stories dan use case. User stories melakukan pertemuan langsung dengan customer dan 

menanyakan ke costumer tetang sistem yang akan dibuat. Hasil dari User stories dapat 

dijadikan acuan untuk membuat acceptance testing. Acceptance testing dibuat untuk 

memverifikasi user stories agar implementasi dari sistem yang akan dibuat benar [13]. 

2.5.1.2. Acceptance Testing Criteria 

Acceptance testing criteria berfungsi untuk menentukan kriteria acceptance testing. 

Acceptance testing criteria didapatkan dengan melakukan pertemuan langsung dengan 

customer mengenai sistem yang akan dibuat. Dalam pembuatan acceptance testing 

criteria harus mencakup poin-poin seperti functional correctness and completeness, 

data integrity, data cobversion, usability, performance, timeliness, dan confidentiality 

and availability [13]. 

2.5.1.3. Iteration Planning 

Iteration planning adalah rencana yang akan dilakukan dalam pengerjaan suatu sistem. 

Pada tiap iterasi dikerjakan dalam waktu 1 sampai 3 minggu. User stories dapat 

memilih iterasi dari customer dan gagalnya acceptance testing yang diperbaiki adalah 

yang dipilih [13]. 

2.5.2. Design 

Aktivitas design bertujuan untuk mengatur pola logika dalam sistem supaya 

mengurangi ketergantungan antar setiap proses pada sebuah sistem. Salah satu fitur 
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pada sistem mengalami kerusakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi sistem 

secara keseluruhan. Pada XP, proses design terjadi sebelum dan sesudah aktivitas 

coding berlangsung. Artinya, aktivitas design terjadi secara terus-menerus selama 

proses pengembangan aplikasi berlangsung [10]. 

2.5.2.1. CRC Card 

CRC card adalah sebuah index card yang mempunyai tiga bagian, yaitu class yang 

menjelaskan berbagai objek, responsibility adalah sesuatu yang class dapat lakukan 

atau tidak, dan collaborator adalah kolaborasi antar class yang saling berinteraksi [12]. 

Untuk layout CRC card ditunjukkan pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. CRC card layout [12] 

2.5.3. Coding 

XP menerapkan konsep Pair Programming yang berarti setiap tugas sebuah modul 

dikembangkan oleh dua orang programmer. Pair Programming pada XP bertujuan 
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untuk mempercepat proses pengerjaan perangkat lunak. Selanjutnya, modul aplikasi 

yang sudah selesai dibangun akan digabungkan dengan aplikasi utama [10]. 

2.5.3.1. Unit Testing 

Unit testing dibutuhkan untuk membantu pengembang untuk memeriksa apa saja yang 

harus diselesaikan. Ketika dilakukan tes sebelum pembuatan, dapat lebih mudah dan 

cepat dalam pengerjaan sebuah aplikasi. Gabungan dari kedua waktu tersebut akan 

menghasilkan unit testing dan dapat membuat sistem yang sesuai dengan keinginan 

user stories. 

Programmer harus melakukan timbal balik ketika bekerja. Ketika semua fungsi yang 

diperlukan sudah selesai, belum tentu sistem dapat diterima dikarenakan masih terdapat 

kemungkinan tejadi kondisi atau ekstensi yang dianggap salah. Apabila dilakukan unit 

testing terlebih dahulu, maka programmer akan tahu kapan sistem akan selesai. Sistem 

akan selesai jika semua unit testing berjalan dengan baik [13]. 

2.5.4.  Testing 

Pada tahap testing dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak. Walaupun tahapan uji 

coba sudah dilakukan pada tahap coding, XP akan terus mengecek dan memperbaiki 

semua masalah-masalah dalam perangkat lunak walaupun hanya masalah kecil. Setelah 

perangkat lunak sempurna, maka akan dilakukan pengujian penerimaan atau 

acceptance test. Pada tahap ini, aplikasi langsung diuji coba oleh pengguna agar 

mendapat tanggapan dari tahap planning sebelumnya [10]. 
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2.5.4.1. Acceptance Testing 

Acceptance testing dibuat dari user stories. Selama iterasi user stories  yang dipilih 

dalam pertemuan perencanaan iterasi akan diterjemahkan ke dalam acceptance testing. 

Pengguna menentukan skenario untuk menguji ketika user stories telah ditetapkan 

dangan benar. Sebuah user stories dari pengguna dapat memiliki satu atau lebih 

acceptance testing, apapun yang diperlukan untuk memastikan sistem berfungsi 

dengan baik. 

Acceptance testing seperti black box system tests. Setiap acceptance test mewakili 

beberapa hasil yang diharapkan sistem. Pengguna bertanggung jawab untuk 

memverifikasi kebenaran dari acceptance testing dan meninjau hasil test untuk 

memutuskan mana yang gagal dan menentukan tes prioritas tertinggi [13]. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis [8], peneliti membuat sebuah 

Simulasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemantauan Posisi Kendaraan Via SMS 

Gateway.  
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Gambar 2.11. Diagram sistem pemantauan posisi kendaraan [8] 

Pada gambar 2.11. menunjukkan dalam menentukan koordinat kendaraan digunakan 

GPS yang terangkai langsung pada mikrokontroller. GPS menangkap koordinat dengan 

cara terintegrasi oleh satelit dan mengirimkan data koordinat ke server aplikasi 

menggunakan modem GSM. Data dikirim ke server aplikasi melalui SMS dengan 

format Bujur#Lintang#Tanggal#Jam. Data yang telah diterima oleh server aplikasi 

akan ditampilkan dalam GIS berupa titik keberadaan kendaraan dan waktu penerimaan 

informasi [8]. 
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Pada penelitian lain yang dilakukan penulis [11]. Peneliti membuat sebuah Design and 

Implementation Web Based Geographic Information System for Public Service in 

Bandar Lampung City – Indonesia, Peneliti melakukan pemetaan tempat-tempat umum 

yang berada di Bandar Lampung. Tampilan aplikasi ditunjukkan pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12. WebGIS Bandar Lampung [11] 

Klasifikasi yang dilakukan dalam pemetaan terdiri dari 15 klasifikasi pasar tradisional, 

pabrik, kantor polisi, dan lain-lain. Data raster yang digunakan yaitu menggunakan 

google maps API sebagai layer dan data vektor yang digunakan terdiri dari marker 

pada peta. Tiap marker terdapat fitur foto dan video singkat tentang keadaan tempat 

yang dapat diakses dengan cara klik marker pada peta. Aplikasi dapat diakses dengan 

cara menuju link http://webgis.unila.ac.id.  
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Aplikasi ini berbasis CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan menggunakan 

login pada webgis unila dan dapat diakses dengan melalui persetujuan admin. Form 

login ditunjukkan pada gambar 2.13 [11]. 

 

Gambar 2.13 Login WebGIS Bandar Lampung [11] 

2.7. Theoretical Framework 

Setelah penulis meninjau beberapa sumber dan referensi, proses ini selanjutnya 

dituangkan ke dalam gambar 2.13. theoretical frameworks. Gambar ini merupakan 

hubungan antara tinjauan pustaka dengan penelitian yang penulis lakukan. 
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Gambar 2.13. theoretical frameworks 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tahapan Penelitian 

Pada tahapan penelitian terdapat tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah yaitu merumuskan masalah-masalah yang ditemui dan 

mengidentifikasi sistem yang sudah ada. 

2. Studi literatur yaitu meninjau kembali literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian sebagai dasar teori dari penelitian. 

3. Menyiapkan alat dan bahan yaitu menyiapkan bahan-bahan yang akan 

digunakan pada penelitian ini, bahan-bahan tersebut berupa perangkat keras 

dan perangkat lunak. 

4. Perancangan pengembangan system yaitu merancang sistem yang dibutuhkan 

menggunakan prinsip dari metode rekayasa perangkat lunak model extreme 

programming. Sesuai dengan mekanisme dari model extreme programming, 

terdapat 4 tahapan perancangan perangkat lunak, yaitu 

a. Planning: Melakukan perencanaan kebutuhan sistem monitoring bus 

dan SMS Gateway pada server serta estimasi waktu yang diperlukan. 
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b. Design: Merancang sistem monitoring bus dan SMS Gateway sesuai  

dengan hasil perancangan. 

c. Coding: Menganalisis perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuatan sistem monitoring bus dan SMS Gateway serta dilakukan uji 

coba tiap modul. 

d. Testing: Menguji sistem monitoring bus dan SMS Gateway . 

5. Kesimpulan/Saran yaitu merangkum hasil penelitian ini dalam bentuk simpulan 

dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 

Dari tahapan-tahapan penelitian tersebut digambarkan dalam bentuk sebagai pada 

gambar 3.1.: 
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Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 
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3.2. Alat dan Bahan 

Berikut adalah alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 3.1. Perangkat keras 

No Alat Jumlah Spesifikasi Keterangan 

1 
Personal Computer 

(PC) 
1 

Prosesor Intel Core I3-

3220T, RAM 4GB, 

Harddisk 500 GB, 

sistem operasi Windows 

8.1. 

Untuk 

pembuatan 

webGIS dan 

pembuatan 

server. 

2 
Modem GSM Huawei 

E173 
1 

HSUPA/HSDPA/UMTS 

2100 MHz, 

EDGE/GPRS/GSM 

1900/1800/900/850 

MHz, Equalizer, 

Receive Diversity, dan 

SMS Service. 

Untuk 

mengirim dan 

menerima SMS 

dari pengguna. 

 

Tabel 3.2. Perangkat lunak 

No Nama Versi Keterangan 

1 Xampp 5.6.14. 
Web server Apache dan database 

MYSQL 

2 Bracket 1.5.0. 
IDE untuk pembuatan webGIS berbasis 

web. 

3 Gammu SMS Gateway 1.36.6. 
Aplikasi untuk mengirim dan menerima 

SMS dari sistem ke pengguna 

 

Tabel 3.3. Tools 

No Nama Versi Keterangan 

1 jQuery 3.1.1. Mempermudah dalam pembuatan kode 

Javascript. 

2 Bootstrap 2.3.2. Untuk membuat tampilan web berbasis 

mobile. 

3 Google maps API 3 Untuk membuat google maps terintegrasi 

dengan webGIS. 
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3.3. Perancangan Pengembangan Sistem 

Berikut adalah penjelasan dari tahapan perancangan pengembangan sistem dengan 

ansumsi lingkungan operasional di Bandar Lampung sesuai dengan gambar 3.2. 

tersebut: 

 

Gambar 3.2. Metode Extreme Programming [11] 

3.3.1. Planning 

Pada pembuatan sebuah sistem baru diperlukan data atau informasi yang selengkap-

lengkapnya. Khususnya jika ada kelemahan dari sistem lama, maka dibuat sistem baru 

untuk mengatasi kelemahan tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survei ke pelanggan tentang 

manajemen waktu kedatangan BRT ke tiap halte. Pertanyaan yang diajukan ke 

pengguna BRT yaitu jurusan yang sering digunakan, layanan BRT, ketepatan waktu 
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BRT ke tiap halte, dan perlunya aplikasi pemberitahu lokasi BRT. Kriteria pengguna 

yang akan disurvei yaitu pengguna yang sering menggunakan jasa BRT. Jika pengguna 

baru pertama kali menggunakan jasa BRT, maka pengguna tidak termasuk kriteria 

yang disurvei. 

Pengujian aplikasi BRT diperlukan acceptance testing. Sebelum dilakukan acceptance 

testing, terdapat kriteria pengujian yang disebut acceptance testing criteria. 

Acceptance testing criteria yang akan dilakukan yaitu mencakup ketersediaan dan 

kebenaran data, perubahan data bus dari SMS yang di parsing, performa aplikasi, 

riwayat BRT, dan kerahasiaan data aplikasi BRT. 

Waktu pengerjaan aplikasi BRT diharuskan terjadwal, oleh karena itu diperlukan 

iteration planning. Iteration planning mencakup modul-modul yang akan dikerjakan 

nanti. Setiap modul akan dilakukan pengerjaan dan pemeriksaan sesuai dengan 

acceptance testing criteria, sehingga aplikasi BRT akan berjalan dengan baik. 

3.3.2. Design 

Pada tahap desain akan berfokus pada pembuatan rancangan arsitektur sistem yang 

terdiri atas modul WebGIS untuk pengguna dan administrator yang digunakan untuk 

monitoring keberadaan bus, serta desain SMS gateway yang akan digunakan untuk 

mengirimkan informasi dari server ke pengguna. 

Sebelum membuat aplikasi BRT, dilakukan pembuatan simple design. Simple design 

merupakan gambaran umum aplikasi yang akan dibuat dan fitur yang akan 

direncanakan. Pembuatan simple design berupa mockup aplikasi baik dari mockup 
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webGIS untuk pengguna, mockup webGIS untuk administrator, dan mockup SMS 

pemberitahuan lokasi bus. 

Selain itu penggunaan CRC card berfungsi untuk mengetahui batasan aktor dan sistem 

yang akan digunakan. Pada CRC terdapat class name yang berisikan nama kelas yang 

digunakan, responsibilties yang berisikan hak akses yang dapat digunakan oleh kelas, 

dan colaboration yang berisikan kemungkinan kelas dapat melakukan kolaborasi 

dengan kelas lain. 

3.3.3. Coding 

Pada proses pembuatan aplikasi ini akan dibagi menjadi tiga modul yaitu modul 

database, modul webGIS, dan modul SMS Gateway. 

3.3.3.1. Modul WebGIS untuk Pengguna 

Modul webGIS untuk Pengguna digunakan untuk monitoring keberadaan bus. 

Pembuatan webGIS menggunakan bahasa pemrograman web seperti HyperText 

Markup Language (HTML), Hypertext Preprocessor (PHP), Javascript, Javascript 

Query (jQuery), dan Asynchronous Javascript and XML (AJAX). HTML berfungsi 

untuk membuat tampilan pada web berupa peta google maps API. PHP berfungsi untuk 

mengambil data dari database WebGIS untuk ditampilkan pada peta. Data yang akan 

diambil dari WebGIS untuk ditampilkan ke peta antara lain data koordinat bus dan 

koordinat halte. Javascript berfungsi untuk menampilkan peta google maps API ke web 

dengan fungsi function serta menggunakan fitur polyline yang berfungsi untuk 

membuat rute bus. JQuery merupakan library Javascript yang mempermudah dalam 
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pembuatan web. AJAX berfungsi untuk membuat koordinat bus berubah tanpa 

melakukan refresh. 

3.3.3.2. Modul WebGIS untuk Administrator 

Modul webGIS untuk administrator digunakan untuk monitoring keberadaan bus. 

Pembuatan webGIS menggunakan bahasa pemrograman web seperti HyperText 

Markup Language (HTML), Hypertext Preprocessor (PHP), Javascript, Javascript 

Query (jQuery), dan Asynchronous Javascript and XML (AJAX). HTML berfungsi 

untuk membuat tampilan pada web berupa peta google maps API. PHP berfungsi untuk 

mengambil data dari database webGIS untuk ditampilkan pada peta. Data yang akan 

diambil dari webGIS untuk ditampilkan ke peta antara lain data koordinat bus dan 

koordinat halte. Javascript berfungsi untuk menampilkan peta google maps API ke web 

dengan fungsi function serta menggunakan fitur polyline yang berfungsi untuk 

membuat rute bus. JQuery merupakan library Javascript yang mempermudah dalam 

pembuatan web. AJAX berfungsi untuk membuat koordinat bus berubah tanpa 

melakukan refresh. 

Selain itu terdapat fitur seperti data bus untuk mengetahui posisi terakhir bus, data halte 

yang berfungsi radius untuk menentukan halte yang terdekat dengan bus, data jarak 

yang berisikan jarak bus ke tiap halte, data waktu yang berisikan estimasi waktu bus 

untuk sampai ke tiap halte, dan history yang berisikan tentang riwayat bus berdasarkan 

data bus yang dikirimkan. 
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3.3.3.3. Modul SMS Gateway 

Modul SMS gateway digunakan untuk mengirim dan menerima SMS dari pengguna. 

Modul SMS gateway yang digunakan harus terkoneksi dengan database yang ada pada 

server. Ketika pengguna ini mengetahui keberadaan bus, maka pengguna mengirimkan 

SMS ke server. Format SMS yang digunakan untuk mengetahui keberadaaan bus yaitu 

TRANS#JURUSAN/RUTE#HALTE. Ketika SMS pengguna masuk ke server, server 

akan melakukan parsing data berdasarkan SMS yang diterima. Parsing data terdiri 

dari TRANS yang berarti kode untuk menggunakan layanan jasa BRT, 

JURUSAN/RUTE merupakan rute dimana pengguna berada, dan HALTE merupakan 

halte dimana pengguna berada. Jika SMS yang dikirim pengguna ke server sesuai 

dengan format SMS yang ditentukan maka server akan mengirimkan response berupa 

keberadaan halte yang terdekat dengan pengguna. Apabila SMS yang dikirim 

pengguna ke server tidak sesuai dengan format yang ditentukan, maka server akan 

mengirimkan response bahwa format yang digunakan salah. 

3.3.4. Testing 

Pada tahap ini dilakukan acceptance testing yang berfungsi untuk menguji apakah 

aplikasi BRT dapat diterima atau tidak. Acceptance testing dilakukan berdasarkan 

acceptance testing criteria yang digunakan. Acceptance testing dilakukan dengan cara 

survey ke pengguna mengenai aplikasi BRT dan mengkritik apakah sesuai dengan 

acceptance requirement atau bermasalah (critical). Pengguna juga akan menilai 

apakah aplikasi BRT dapat diterima (accept) atau tidak (reject). Hasil dari acceptance 

testing akan dikalkulasi berapa persen aplikasi BRT dapat diterima atau tidak. 
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3.3.5. Release 

Pada tahap ini, dilakukan dua proses yaitu mengetahui keberadaan bus melalui web 

browser dan mengetahui keberadaan bus melalui SMS.  

Proses pertama ditujukan pada gambar 3.3. yaitu mengetahui keberadaan bus melalui 

web browser.  

 

Gambar 3.3. Informasi melalui WebGIS 

 

Sesuai dengan gambar 3.3., pengguna dapat mengetahui keberadaan bus dengan cara 

mengakses langsung ke server melalui web browser. Pengguna dapat mengakses 

WebGIS dengan URL yang digunakan untuk akses ke server. Ketika pengguna 
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melakukan request ke server, maka server akan memproses dan menampilkan WebGIS 

BRT ke pengguna melalui mobile phone. Jika pengguna dapat mengakses WebGIS dan 

dapat ditampilkan ke mobile phone serta dapat mengetahui keberadaan bus, maka 

aplikasi dapat berjalan dengan baik. 

Proses pertama ditujukan pada gambar 3.4 yaitu mengetahui keberadaan bus melalui 

SMS. 

 

Gambar 3.4. Informasi melalui SMS. 

Sesuai dengan gambar 3.4., pengguna dapat mengetahui keberadaan bus dengan cara 

mengirimkan SMS ke server. Pengguna mengirimkan SMS ke dengan format yang 

telah ditentukan oleh server yaitu  TRANS#JURUSAN/RUTE#HALTE. Apabila 

format yang dikirimkan ke server sesuai, maka server akan memproses SMS tersebut 
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dan mengirimkan response ke pengguna mengenai keberadaan bus terdekatnya. Pada 

gambar 3.4., pengguna berada di halte Unila, maka pengguna melakukan SMS ke 

server dengan format TRANS#RAJABASA-SUKARAJA#UNILA. Jika informasi 

keberadaan bus yang dikirimkan dari server sampai ke pengguna melalui SMS, maka 

aplikasi dapat berjalan dengan baik. 

3.4. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilaksanakan pada: 

Waktu  : November 2015 – Desember 2016 

Tempat : Laboratorium Teknik Komputer Jurusan Teknik Elektro 

Tabel 3.4. Tabel Waktu Penelitian. 

NO. Aktifitas 
NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI 

MARET-

NOVEMBER 
DESEMBER 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan 

Spesifikasi 

Alat dan 

Simulasi                                                 

2 Seminar 

Proposal                                                 

3 Perancangan 

Alat                                                 

4 Uji Coba                                                 

5 Analisis dan 

Pembahasan                                                 

6 Seminar Hasil                                                 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, dan uji coba aplikasi lokasi Bus Rapid 

Transit (BRT) berbasis Global Positioning System (GPS) dan SMS Gateway 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terbangunnya aplikasi lokasi BRT memungkinkan pengguna untuk 

mengetahui lokasi bus sesuai kebutuhan dan dapat diakses melalui browser atau 

SMS. 

2. Penelitian menggunakan metode extreme programming mengalami 

penyesuaian waktu karena diperlukan pembelajaran sebelum waktu iterasi 

pengembangan extreme programming. 

3. Pengujian BRT berhasil sehingga pengguna dapat mengakses webGIS melalui 

browser untuk mengetahui lokasi bus, dan pengguna dapat mengirimkan SMS 

ke server dan mendapatkan balasan berupa estimasi waktu bus untuk sampai ke 

halte pengguna. 

4. Pada tahap testing, rata-rata test result yang didapat sebesar 93,50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa aplikasi BRT dapat diterima oleh pengguna. 

 



77 
 

5.2. Saran 

Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, dan uji coba aplikasi lokasi Bus Rapid 

Transit (BRT) berbasis Global Possitioning System (GPS) dan SMS Gateway, 

peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Pengiriman informasi dari bus ke aplikasi masih menggunakan SMS. 

Disarankan untuk dapat mengirimkan informasi dari bus ke aplikasi dengan 

paket data sehingga mengurangi biaya pengiriman informasi. 

2. Untuk tampilan pada smartphone masih perlu dikembangkan karena tampilan 

webGIS melalui smartphone belum sempurna. 
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