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ABSTRAK 

 

Yogyakarta khususnya kota sleman memiliki daerah yang cukup luas dan  adanya 

kendaraan bermotor yang berkembang pesat jumlahnya, transportasi manusia menjadi sangat 

efisien dan cepat. Namun apabila kendaraan bermotor mengalami kendala teknis baik itu dari 

komponen mesin atau ban dalam perjalanan, hal ini membuat perjalanan pengendara terhenti. 

Apalagi dengan ketidaktahuan pengendara dimana lokasi bengkel dan tambal ban terdekat dari 

lokasi si pengendara, hal ini menjadi kendala yang cukup berat. Saat ini smart phone sudah 

popular membantu penggunanya dalam mencari loakis bengkel dan tambal terdekat, sperti GPS 

dan mobile browser yang telah mendukung Geo Location. 2 fitur tersebut memungkinkan sebuah 

system dapat mengetahui koordinat pengguna smartphone melalui sebuah mobile web. 

Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan pembuatan system pencarian tambal ban dan bengkel . 

Sistem ini menentukan lokasi bengkel dan tambal ban terdekat dengan posisi pengendara dengan 

menghitung jarak dari dua titik koordinat dan ditampilkan di dalam Google maps dan 

menampilkan rute untuk menuju bengkel atau tambal ban terdekat dari si pengendara. Hasil dari 

penelitian ini adalah sebuah aplikasi pencarian lokasi tambal ban dan bengkel berbasis android 

dengan memanfaatkan GPS geolocation yang dapat mendeteksi koordinat pengguna smartphone 

dan dapat menampilkan jarak, rute jalan,dan update lokasi.  

 

Kata Kunci : Android Eclips, Google maps API,Bengkel, Tambal Ban 
 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kendaraan bermotor baik roda dua dan roda 

empat sangat dibutuhkan sebagai media 

transportasi. Pesatnya kemajuan jaman membuat 

kendaraan bermotor sangat dibutuhkan khususnya 

dalam hal efisiensi waktu dan tenaga karena 

memang diciptakan untuk mempermudah aktivitas 

manusia. 

Banyaknya manfaat positif yang diberikan 

oleh kendaraan bermotor dan tingginya tingkat 

penggunaan pada kendaraan bermotor tersebut 

mengakibatkan masalah yang diluar dugaan 

misalnya mengalami kerusakan mesin, ban 

kendaraan mengalami bocor dan lain sebagainya. 

Dengan kejadian ini seringkali pengendara tidak 

siap untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk 

dimana lokasi bengkel terdekat, apakah bengkel 

tersebut masih buka atau tidak dan ditambah lagi 

dengan ketidaktahuan si pengendara dengan 

daerah tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka membangun 

sebuah sistem aplikasi berbasis platform android 

untuk pencarian lokasi bengkel terekat dan 

diwujudkan dalam bentuk judul tugas akhir, yaitu 

“Rancang Bangun Aplikasi Pencarian Lokasi 

Tambal Ban dan Bengkel Terdekat Area Sleman 

Berbasis Platform Android”. 

Diharapkan dengan adanya sistem ini akan 

membantu para pengendara yang mengalami 

masalah atau kendala dengan kendaraanya dalam 

pencarian lokasi tambal ban dan bengkel terdekat. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup tugas akhir ini sesuai 

dengan tujuan dan tidak menyimpang, maka 

dibutuhkan beberapa batasan masalah, adapun 

batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut : 

a. Daerah yang menjadi objek dalam 

penelitian adalah wilayah sleman. 

b. Peta diambil dari google maps 



 

 

 

c. Sistem hanya menampilkan profil 

tambal ban dan bengkel yang di 

inputkan di data base. 

d. Sistem hanya menampilkan rute, 

waktu dan gambaran singkat tambal 
ban dan bengkel. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti ada tujuan tertentu, 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Membuat sebuah aplikasi sistem 

informasi geografis yang dapat 

membantu pengendara mengetahui 

lokasi bengkel terdekat. 

b. Membuat Sistem informasi 

geografis pengelompokan jenis 

bengkel dan tambal ban. 

c. Membuat rute navigasi untuk 

pengguna menuju bengkel terdekat. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

Beberapa hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

memiliki bidang dan tema yang sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Bagaimana membuat Perancangan 

Aplikasi Pencarian Prasaran Olah Raga di kota 

Yogyakarta Berbasis Android. Pada penelitian 

tesebut aplikasi dapat menampilkan posisi 

terdekat, deskripsi singkat dan rute jalan 

tercepat, di menu tersebut pengguna dapat 

melihat beberapa lokasi list, deskripsi dan rute 

terdekat[1]. 

 Membangun Sistem Informasi Geografis 

untuk Pemetaan Lokasi Latihan Taekwondo di 

Kabupaten Sleman. Pada penelitian tersebut 

terdapat menu lokasi taekwondo, di menu 

tersebut pengguna dapat  langsung mencari 

lokasi taekwondo yang ada di kabupaten 

Sleman, setelah itu sistem akan menampilkan 

lokasi taekwondo yang tersebar di kabupaten 

Sleman[2]. 

  Sistem Pemandu Pencarian Masjid 

Terdekat Berbasis Lokasi di Atas Platfrorm 

Android. Pada penelitian tersebut  sistem yang 

digunakan dalam aplikasi mampu 

menampilkan lokasi pengguna dan lokasi 

masjid terdekat. Terdapat juga sebuah 

nontifikasi yang digunakan untuk 

mengingatkan pengguna bahwa waktu shalat 

akan tiba[3]. 

  

2.2 Pengertian Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geogafi (SIG) mampu 

menyajikan keaslian dan kelengkapan sebuah 

informasi dibandingkan cara-cara yang digunakan 

sebelumnya. Sistem informasi geografi 

menyimpan data sesuai dengan data aslinya. 

Walaupun demikian, agar data yang disimpan itu 

akurat, maka data yang dimasukkan haruslah data 

yang akurat[4]. 

 

2.3 Pengertian Smartphone 

Technology Smartphone adalah teknologi 

terdepan yang memungkinkan menambah alat 

berkualitas tinggi ke dalam telepon. Smartphone 

adalah telepon dengan prosesor berukuran mikro, 

memori, tampilan layar, dan alat yang telah 

terpasang untuk terhubung dengan jaringan[5]. 

2.4  Pengertian Android  

Android adalah sebuah sistem operasi berbasis 

Linux untuk smartphone dan komputer tablet. 

Android menyediakan platform yang terbuka bagi 

para pengembang untuk menciptakan sebuah 

aplikasi. Awalnya, Google Inc. membeli Android 

Inc. yang merupakan pendatang baru yang 

membuat perangkat lunak untuk smartphone, 

kemudian untuk mengembangkan Android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium 

dari 34  perusahaan perangkat keras, perangkat 

lunak dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia  
[6]. 

 

2.5 GPS 

Global Positioning System (GPS) adalah suatu 

sistem navigasi satelit yang berfungsi untuk 

menentukan lokasi, kecepatan, dan arah. Melalui 

signal yang diterima lebih dari 24-32 satelit yang 

berorbit 20000 km. Prinsip dasar dibalik GPS 

adalah pengukuran jarak (distance/range) antara 

satelit dan receiver dari tranmisi sinyal radio. 

Sebuah GPS receiver memerlukan empat atau 

lebih satelit untuk menghasilkan jarak mereka, dan 

menggunakan informasi untuk menyimpulkan 

lokasi mereka[7]. 

 

2.6 Google Maps API 

Google Maps API adalah kumpulan API yang 

memungkinkan pengguna menghamparkan data 

pada Google Maps yang disesuaikan. Pengguna 

dapat membuat sebuah aplikasi web dan seluler 

secara menarik dengan platform pemetaan canggih 

dari Google termasuk basis data citra satelit, 

pemandangan jalan, profil ketinggian, petunjuk 

arah mengemudi, peta dengan sentuhan gaya, 

demografi, analisi dan tempat yang luas[8]. 

 

2.7 Pengertian Java 

Java adalah sebuah bahasa pemrograman 

yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi 

dengan mengimplemantasi aplikasi berbasis 

internet dan pernagkat lunak pada alat, yang 

terhubung melalui jaringan. Salah satu tujuan 

dibentuknya bahasa pemrograman Java adalah 

untuk dapat menulis program yang akan dijalankan 



 

 

 

pada berbagai macam sistem komputer. Hal ini 

disebut dengan “Write Once, Run Anywhere.” 

Yang artinya bahasa pemrograman Java dapat 

ditulis sekali namun dapat digunakan dan 

dijalankan dimana saja (pada komputer apa saja) 

[9]. 

 

2.8 Pengertian PHP 

PHP adalah sebuah bahasa naskah yang 

berpendekatan objek, bersifat open source 

didukung oleh komunitas pengguna dan 

pengembang. PHP merupakan platform mandiri 

karena dapat di implementasikan pada semua 

sistem operasi dan juga mendukung beberapa 

database termasuk salah satunya MySQL[10]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah lokasi 

tambal ban dan bengkel yang ada di Kawasan 

daerah sleman diantaranya fasilitas umum 

maupun milik perseorangan. Lokasi terdekat 

tambal ban dan bengkel beserta deskripsi 

singkat dan navigasi menuju lokasi yang dituju 

akan ditampilkan pada sebuah aplikasi berbasis 

platform Android. 

3.2 Pengumpulan Data 

Metode penelitian dalam melakukan 

penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

metode guna mendapatkan data yang lengkap dan 

benar. Adapun metode-metode tersebut antara lain 

: 

a. Metode Pengamatan 

Yaitu metode pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek yang akan 

diteliti secara sistematis agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat. Dalam hal ini 

penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di setiap lokasi prasarana 

olahraga. 

b. Metode Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang 

mempelajari buku-buku dan informasi-

informasi yang berhubungan, baik dari 

perpustakaan maupun internet atau 

sumber-sumber tertulis lainnya. Dalam 

hal ini penulis mengumpulkan semua 

data-data dan artikel terkait tentang 

sistem informasi pencarian bengkel 

kendaraan bermotor. 

c. Metode Wawancara 

 Metode ini dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara kepada 

narasumber langsung pada obyek yang 

ditinjau. Dalam hal ini, penulis 

mengadakan wawancara dengan beberapa 

narasumber diantaranya pegawai atau 

pemilik usaha tambal ban dan bengkel 

yang ada di daerah sleman. 
 

3.3 Perancangan Sistem 

Tahap ini dilakukan untuk menjelaskan 

sistem dapat memenuhi kebutuhan informasi dan 

kebutuhan pengguna. Sistem ini akan memerlukan 

beberapa tahap yaitu: 

a. Perancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan untuk 

menspesifikasikan bagaimana sistem dapat 

memenuhi tujuan tersebut. Sistem ini 

memerlukan interaksi terhadap pengguna 

yaitu pemilik dan karyawan sehingga 

kebutuhan informasi sistem  dapat terpenuhi. 

Sistem yang akan dibangun digambarkan 

secara terperinci dalam Diagram Alir Data 

(DAD) dan Entity Relationship Diagram 

(ERD),struktur tabel dan desain tampilan. 

b. Desain basis data 

Desain basis data adalah pengembangan basis 

data yang akan dilakukan pada sistem 

pelayanan jasa laundry menggunakan basis 

data MySQL. Tabel yang akan dibuat yaitu 

pemilik, karyawan, pelanggan, layanan, 

order, detail order, biaya pengeluaran, dan 

bahan baku. 

c. Desain antarmuka 

Perancangan antarmuka dilakukan secara 

sederhana tetapi tidak menghilangkan unsur-

unsur penting dalam menyampaikan 

informasi dan komplesksitas kebutuhan dari 

sistem, hal ini dimaksudkan supaya pengguna 

dapat dengan mudah memahami 

mengoprasian sistem tersebut, desain 

antarmuka dibuat dengan menggunakan 

elemen-elemen website pada umumnya agar 

memiliki tampilan yang menarik dan dapat 

menyampaikan informasi dengan baik. 

 

3.4 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahap penerapan 

sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui 

termasuk program yang telat dibuat pada tahap 

perancangann sistem agar siap untuk dioperasikan. 

Implemntasi sistem pencarian tambal ban dan 

bengkel ini dilakukan menggunakan bahasa 

pemrograman JAVA dan PHP dengan basis data 

yang digunakan adalah MySQL. 

 
3.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian program 

untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan 

dengan benar  sesuai kebutuhan, pengujian 

dilakukan dengan metode pengujian secara 

internal. 

a. Pengujian data 



 

 

 

a) Melakukan pemeriksaan data yang 

akan digunakan. 

b. Pengujian program 

a) Mengeksekusi aplikasi program yang 

telah dibuat. 

b) Menemukan dan memperbaiki 

kesalahan pada program. 
 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Analisis Sistem 

Bengkel dan tambal ban yang tersebar di kota 

Sleman masih menjadi kendala dalam 

memaksimalkan fungsi dari bengkel itu sendiri. Ini 

semua disebabkan karena minimnya informasi 

mengenai lokasi bengkel. Cara yang dapat 

dilakukan untuk mendapatkan informasi bengkel 

atau tambal ban adalah dengan mencari di media 

internet ataupun bertanya kepada orang sekitar 

mengenai lokasi bengkel atau tambal ban. Namun 

cara tersebut kurang efektif, mengingat orang 

disekitar belum tentu mengetahui informasi yang 

dibutuhkan dan pastinya membutuhkan waktu 

yang lama. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 

sistem yang efektif, cepat dan mudah digunakan 

dalam memberikan informasi tersebut yaitu dalam 

sebuah aplikasi berbasis mobile. Karena dengan 

aplikasi ini dapat digunakan kapan saja dan 

dimana saja asalakan terintegrasi dengan jaringan 

internet. 
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem adalah proses 

identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan 

dalam proses pembuatan sistem. Analisis 

kebutuhan dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 

fungsional. 
 

4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem diperlukan untuk melihat 

gambaran secara lengkap sistem yang dirancang 

melalui berbagai diagram UML, sehingga setelah 

dirancang akan di implementasikan kedalam 

bahasa pemrograman sebagai pembangun sistem. 

UML digunakan untuk menspesifikasi, 

memvisualisasi, membangun dan 

mendokumentasikan berupa model dari sebuah  

sistem. 

4.4  Rancangan Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan proses 

yang terjadi di dalam sebuah aplikasi, hubungan 

antara proses satu dengan yang lain, dan hubungan 

pengguna satu dengan yang lainnya. Berikut 

gambar penjelasan dari use case diagram 

seperti terlihat pada gambar 4.1 

 

 
Gambar 4.1 Use Case Diagram Utama 

 

 

4.5 Rancangan Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai 

alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka 

berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin 

terjadi pada beberapa ekseskusi. 

 

4.6 Activity Diagram Lokasi Terdekat 

Activity diagram menggambarkan berbagai 

alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

berikut gambar penjelasan dari activity diagram 

lokasi terdekat seperti terlihat pada gambar 4.2 

 
 

Gambar 4.2 Activity Diagram Lokasi Terdekat 

 

 

4.7 Activity Diagram Cari Bengkel  

Activity diagram menggambarkan berbagai 

alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

berikut gambar penjelasan dari activity diagram 

lokasi terdekat seperti terlihat pada gambar 4.3 



 

 

 

 
Gambar 4.3 Activity Diagram Cari Bengkel 

Terdekat. 

 

4.8. Rancangan Class Diagram  

Rancangan Class Diagram digunakan untuk 

menampilkan kelas-kelas di dalam sistem. Class 

diagram membantu mendapatkan struktur sistem 

sebelum kode ditulis dan mampu membantu untuk 

memastikan bahwa sistem adalah desain terbaik. 

Berikut gambar penjelasan rancangan diagram 

class seperti terlihat pada gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Rancangan Class Diagram 

 

 

 

4.9 Relasi Tabel 

Setelah merancang struktur tabel yang 

terdiri dari maka dihasilkan relasi antar 

tabel secara menyeluruh yang 

diperlihatkan pada gambar berikut seperti 

terlihat pada gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Relasi Tabel 

 

 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 

5.1  Cara Kerja Sistem 

Sistem pencarian bengkel dan tambal ban ini 

nantinya digunakan untuk membantu pengguna 

aplikasi dalam mencari bengkel ataupun tambal 

ban terdekat. Sistem ini ditujukan untuk 

memberikan informasi kepada pengguna mengenai 

informasii bengkel dan tambal ban yang ada di 

derah sleman. Sistem ini mempunyai dua sistem 

yang digunakan yaitu website dan Android. Admin 

menggunakan website untuk melakukan proses 

dalam menambah, mengedit dan menghapus data 

bengkel dan tambal ban. Pengguna menggunakan 

smartphone berbasis Android untuk membuka 

aplikasi dan mendapatkan informasi mengenai 

bengkel dan tambal ban yang ada di derah 

sekitaran sleman. 

Sistem ini nantinya bertujuan untuk 

membantu pengendara bermotor yang sedang 

berada di kawasan daerah sekitaran sleman dalam 

mencari bengkel dan tambal. Pengguna dapat 

melihat daftar bengkel dan tambal ban yang ingin 

dikunjungi, setelah memilih bengkel atau tambal 

ban yang ingin dikunjungi, pengguna akan 

mendapatkan lokasi terdekat bengkel atau tambal 

ban beserta informasi mengenai bengkel atau 

tambal ban yang ada di sekitaran daerah sleman 

dan mendapatkan rute perjalanan menuju lokasi 

yang ingin dikunjungi. 
. 

5.2  Halaman Bengkel Terdekat  

Halaman daftar bengkel terdekat 

merupakan halaman yang menampilkan  3bengkel 

maupun tambal ban terdekat berdasarkan posisi 

pengguna hingga radius 1km.  Ketika pengguna 

memilih salah satu bengkel terdekat maka akan 

muncul detail bengkel dan rute menuju lokasi. 

Missal pengguna memilih kategori tamban ban, 

maka akan muncul tambal ban terdekat yang ada 

pada database. Berikut tampilan dari halaman 

daftar bengkel terdekat Seperti terlihat pada 

gambar 5.1 



 

 

 

 
Gambar 5. 1 Daftar Bengkel Terdekat 

 

5.3 Pencarian Tambal Ban Terdekat 

Halaman pencarian Tambal Ban terdekat 

merupakan halaman yang menampilkan prsarana 

olahraga terdekat yang telah dipilih pengguna. 

Ketika pengguna memilih salah satu prasarana 

olahraga maka aplikasi akan menampilkan rute ke 

lokasi dan jarak ke lokasi untuk membedakan jarak 

tempuh dari beberapa lokasi bengkel dan atambal 

ban yang ada. Pengguna dapat melihat detail dari 

bengkel atau tambal ban dengan meng-klik nama 

bengkel atau tambal ban yang dipilih, maka 

aplikasi akan menampilkan bengkel atau tambal 

ban beserta tombol KE LOKASI untuk menuju 

prasarana yang telah dipilih. Berikut gambaran 

dari pencarian tambal ban terdekat seperti terlihat 

pada gambar 5.2 

 
 

Gambar 5.2 Pencarian Tambal Ban Terdekat 

 

5.3 Menu Halaman Kategori 

Halaman kategori merupakan halaman yang 

menampilkan kategori olahraga. Ketika pengguna 

membuka aplikasi makan akan muncul beberapa 

kategori menu yang ada pada database. Berikut 

gambaran dari halaman kategori seperti terliht 

pada gambar 5.3 

 

 
Gambar 5.3  Menu Halaman Kategori 

 

5.4 Halaman Daftar Bengkel  

Halaman daftar bengkel merupakan 

halaman yang menampilkan tempat-tempat 

berdasarkan kategori menu yang telah dipilih oleh 

pengguna. Ketika pengguna memilih salah satu 

kategori bengkel maka akan muncul beberapa 

tempat berdasarkan kategori yang dipilih. Missal 

pengguna memilih kategori bengkel maka akan 

muncul daftar tempat bengkel yang ada pada 

database. Berikut gambaran dari halaman daftar 

bengkel Seperti terlihat pada gambar 5.4. 

 
Gambar 5.4 Halaman Daftar Bengkel 

 

5.5 Rute Ke Lokasi 

Halaman rute ke lokasi merupakan 

halaman yang menampilkan rute jalan dari posisi 

pengguna mengakses aplikasi menuju lokasi yang 

telah dipilih ketika pengguna memilih tombol KE 

LOKASI pada halaman detail prasarana. Berikut 



 

 

 

gambaran dari rute ke lokasi seperti terlihat pada 

gambar 5.5 

 
Gambar 5.5 Rute Ke Lokasi 

 

5.6 Jarak Ke Lokasi 

Jarak kelokasi merupakan tampilan yang 

ada pada saat pengguna memilih tombol KE 

LOKASI. Tampilan jarak ke lokasi memberikan 

informasi mengenai jarak yang di tempuh 

pengguna untuk sampai ke lokasi prasarana 

olahraga yang telah dipilih. Berikut gambaran dari 

jarak ke lokasi seperti terlihat pada gambar 5.6 

 
Gambar 5.6 Jarak Ke Lokasi 

 

 

 

 

 

 

5.7 Latitude Dan Longtitude 

Source code ini digunakan untuk 

menampilkan latitude dan longitude yang sudah 

tersiman di dalam webserver.  

Adapun source code menampilkan latitude dan 

longitude bias dilihat pada gambar 5.7 

Gambar 5.7 Latitude Dan Longtitude 

 

6 PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Proyek Tugas Akhir 

tentang Rancang Bangun Aplikasi Pencarian 

Bengkel Dan Tambal Ban Terdekat Berbasis 

Platform Android, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat memberikan 

informasi lokasi terdekat bengkel dan 

tambal ban berdasarkan posisi 

pengguna berada. 

2. Aplikasi ini dapat memberikan 

informasi tentang bengkel dan tambal 

ban di daerah sleman serta 

menunjukan rute menuju lokasi. 

 

6.2 Saran 

Dalam penyusunan laporan Proyek Tugas 

Akhir ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya disarankan 

dapat dikembangkan : 

1. Pengembangan dalam hal data dapat 

ditambah lebih banyak lagi. Agar lokasi 

bengkel dan tambal ban lebih lengkap. 

2. Aplikasi pencarian lokasi yang dibuat 

dapat dikembangkan lagi khususnya 

dalam cara memesan atau menghubungi 

pihak pengurus bengkel atau tambal ban 

yang di miliki perseorangan. 

for(int i = 0; i < jsonArray.length(); 

i++){ 

   JSONObject jData = 

jsonArray.getJSONObject(i); 

   maps.addMarker(new MarkerOptions() 

         .position(new 

LatLng(jData.getDouble("latitude"), 

jData.getDouble("longitude"))) 

         .title(jData.getString("nama_sp"))); 

   nama_tempat = 

jData.getString("nama_sp"); 

   latSampai = jData.getDouble("latitude"); 

   longSampai =jData.getDouble("longitude") ; 

   nmTujuan = jData.getString("nama_sp"); 

   snippet = jData.getString("keterangan"); 

   icon = 

this.getString(R.string.urlFoto)+jData.getStrin

g("gambar").replaceAll(" ","%20"); 

} 



 

 

 

3. Antarmuka dan sistem yang dibangun 

masih tampak sederhana sehingga dapat 

dikembangkan lagi agar terlihat lebih 

menarik lagi agar pengguna lebih nyaman 

dalam menggunakan aplikasi ini. 
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