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Abstraksi  
 

Aplikasi pengontrolan atau pengawasan keberadaan driver taxi di Perusahaan Taxi Xyz membuat Perusahaan 

Taxi Xyz dan para driver taxi lebih mudah dalam melakukan sistem pengontrolan atau pengawasan keberadaan 

driver taxi melalui jalur teknologi komunikasi secara jarak jauh menggunakan google maps koneksi GPS 

(Global Positioning System). Laporan skripsi ini dibuat menggunakan metode waterfall, permodelan UML 

(Unified Modeling Language), dan bahasa pemograman PHP dan database MySQL. Aplikasi taxi driver tracking 

ini dibuat dengan tujuan untuk dapat melakukan pengontrolan atau pengawasan keberadaan driver taxi dari 

tempat lain melalui jalur teknologi komunikasi secara jarak jauh. Sehingga dapat membantu Perusahaan Taxi 

Xyz dalam melakukan pengontrolan dan pengolahan data driver. 
  

 

Kata kunci: Aplikasi taxi driver tracking, UML, PHP, MySQL. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini, pemanfaatan aplikasi peta sudah 

semakin umum kita temukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Aplikasi dengan memanfaatkan peta 
dapat kita temukan dalam aplikasi-aplikasi 

pemantauan lokasi maupun aplikasi jejaring social 

seperti Foursquare. Dengan memanfaatkan peta 

yang ada pada google maps dan GPS (Global 

Positioning  System), kita dapat mengetahui sebuah 

objek secara Realtime. 

Mempunyai perusahaan taxi memang 

menguntungkan, apalagi jika itu di kelola dengan 

baik bahkan bila semakin hari perusahaan taxi 

semakin berkembang dan menguntungkan. Akan 

tetapi tidak bisa kita pungkiri dalam usaha 

transportasi umum ada masalah sendiri, Yaitu 
proses pengantaran para pelanggan tidak sesuai 

estimasi waktu yang diperkirakan atau mengalami 

keterlambatan dalam penjemputan para pelanggan, 

terjadinya kecelakaan, driver taxi yang tidak jujur, 

bahkan taxi dibawa kabur oleh driver taxi sendiri. 

Untuk kelancaran, kenyamanan, dan 

keamanan para pelanggan dan perusahaan taxi, 

diperlukan suatu sistem pengontrolan atau 

pengawasan keberadaan driver taxi yang bisa 

melakukan pemantauan lokasi driver taxi dari 

tempat lain melalui jalur teknologi komunikasi 
secara jarak jauh. Selain itu dapat pula menghindari 

penyalahgunaan taxi atau penggunaan jalur atau 

trayek yang tidak diijinkan oleh perusahaan taxi. 

Dengan memanfaatkan google maps penulis 

ingin mengembangkan sebuah aplikasi untuk 
memudahkan perusahaan taxi agar perusahaan 

dapat memantau atau mengetahui posisi driver taxi, 

dan agar lebih memudahkan perusahaan dalam 

mengetahui aktivitas dan lokasi para driver taxi 

dengan cepat menggunakan fitur tambahan pada 

aplikasi.  

2. LANDASAN TEORI 

2.1. APLIKASI BERBASIS WEB 

“aplikasi berbasis web adalah sebuah 

program yang disimpan di Server dan dikirim 

melalui internet dan diakses melalui antarmuka 

browser. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 
aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses 

mengunakan web berowser melalui jaringan 

internet atau intranet. Aplikasi web juga merupakan 

suatu perangkat lunak komputer yang dikodekan 

dalam bahasa pemograman yang mendukung 

perangkat lunak berbasis web seperti HTML, 

JavaScript, CSS, Ruby, Python, Php, Java dan 

bahasa pemrograman lainnya.” (Rouse, 2011). 

Dengan demikian pengertian Aplikasi 

Berbasis Web adalah sebuah aplikasi yang dapat 

diakses melalui internet atau intranet, dan pada 
sekarang ini ternyata lebih banyak dan lebih luas 

dalam pemakaiannya. Banyak dari perusahaan-



perusahaan berkembang yang menggunakan 

Aplikasi Berbasis Web dalam merencanakan 

sumber daya mereka dan untuk mengelola 

perusahaan mereka. 

2.2. GOOGLE MAPS 

“Google Maps merupakan salah satu fasilitas 

dari Google yang menyediakan layanan pemetaan 

suatu daerah. Pemetaan tersebut dilengkapi dengan 

berbagai kemampuan dan mudah digunakan. 

Kelengkapan lain pendukung peta tersebut seperti 

layanan informs bisnis, jasa, layanan public, jalan, 
lokasi, dan lain-lain.” (Febrian, 2008).  

Fitur-fitur yang terdapat dalam Google Maps 

adalah: Integrated business search results, 

Dragable Maps, Satellite Imagery. Digunakan 

untuk melihat foto dari satelit. Detailed directions, 

Keyboard shortcut, dan Scroll wheel zooming. 

(Febrian, 2008).  

2.3. GOOGLE MAPS API 

Seperti yang tercatat oleh Svennerberg ( 

Beginning Google Maps API 3, p1 ), Google Maps 

API yang paling populer di internet. Pencatatan 
yang dilakukan pada bulan Mei 2010 ini 

menyatakan bahwa 43% mashup (aplikasi dan situs 

web yang menggabungkan dua atau lebih sumber 

data) menggunakan Google Maps API . Beberapa 

tujuan dari penggunaan Google Maps API adalah 

untuk melihat lokasi, mencari alamat, mendapatkan 

petunjuk mengemudi dan lain sebagainya. Hampir 

semua hal yang berhubungan dengan peta dapat 

memanfaatkan Google Maps.   

 

Google Maps diperkenalkan pada Februari 
2005 dan merupakan revolusi bagaimana peta di 

dalam web, yaitu dengan membiarkan user untuk 

menarik peta sehingga dapat menavigasinya. Solusi 

peta ini pada saat itu masih baru dan membutuhkan 

server khusus. Beberapa saat setelahnya, ada yang 

berhasil men-hack Google Maps untuk digunakan 

di dalam webnya sendiri. Hal ini membuat Google 

Maps mengambil kesimpulan bahwa mereka 

membutuhkan API dan pada Juni 2005, Google 

Maps API dirilis secara publik. 

2.4. TRACKING 

“Tracking merupakan suatu istilah dalam 
kegiatan penelusuran sebuah laporan. Deinisi dari 

penelusuran tidak dapat diartikan dengan jelas bila 

dikaitkan dengan logistik, namun secara khusus 

penelusuran sering disamakan dengan konsep 

pelacakan. Tetapi menurut para ahli, pengertian 

pelacakan dan penelusuran adalah dua aplikasi yang 

berbeda, dimana pelacakan merupakan suatu hal 

dalam pengumpulan dan pengolahan informasi 

yang behubungan dengan lokasi pengiriman produk 

saat ini, sedangkan penelusuran lebih ditekankan 

pada penyimpanan dan perolehan proses 
manufacturing dari suatu produk.” (Rumapea, 

2010). 

Dapat disimpulkan bahwa Tracking adalah 

suatu sistem yang digunakan untuk memastikan 

bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya, 

sehingga dapat dihasilkan informasi yang akurat. 

2.5. PHP 

“PHP merupakan bahasa berbentuk script 

yang ditempatkan pada server dan diproses server 

lalu hasilnya dikirim ke client, dimana client 

menerima atau melihat hasil yang dikirimkan oleh 

server  dengan  menggunakan  web  browser.  

Sebagian  besar  web  yang  ada  di internet 

dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP.” Kadir (2002). 
PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh bahasa skrip sejenis. PHP difokuskan 

pada pembuatan skrip server-side, yang bisa 

melakukan apa saja yang dapat dilakukan CGI, 

seperti mengumpulkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web dinamis dan 

kemampuan mengirim serta menerima cookies 

bahkan lebih daripada kemampuan CGI. 

2.6. MYSQL 

“MySQL adalah salah satu jenis database 

server yang sangat terkenal dan banyak digunakan 
untuk membangun aplikasi web yang menggunakan 

database sebagai sumber dan pengolahan datanya”. 

Arief M Rudianto (2011d:152). 

Kemampuan yang dimiliki MySQL adalah 

mampu mendukung Relational Database 

Manajement System (RDBMS), sehingga dengan 

kemampuan ini MySQL akan mampu menangani 

data-data sebuah perusahaan yang berukuran sangat 

besar hingga berukuran gigabyte. Hal lain yang 

perlu diketahui mengenai MySQL adalah bahwa 

MySQL merupakan sebuah software database yang 
bersifat free (gratis) karena MySQL dilisensi di 

bawah GNU General Public License (GPL). 

2.7. METODE WATERFALL 

Waterfall Model adalah sebuah metode 

pengembangan software yang bersifat sekuensial 

dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan 

mempengaruhi. Berikut ini tahaptahap dalam 

metode Waterfall, yaitu:  

1. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini penulis menganalisis konsep, 

analisis kelayakan sistem, identifikasi pengguna, 

analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis 

kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan 

untuk membangun Aplikasi Taxi Driver Tracking. 

2. Desain Sistem 

Pada tahap perancangan ini diberikan 

gambaran umum yang jelas kepada pengguna dan 

rancang bangun yang lengkap tentang Aplikasi Taxi 

Driver Tracking. Tahap perancangan ini digunakan 

untuk persiapan implementasi. 

3. Penulisan Kode Program 
Setelah tahap perancangan sistem 

selanjutnya dilakukan konversi rancangan sistem 

kedalam kode-kode bahasa programmer, bahasa 

programmer yang digunakan PHP Hypertext 

Processor (PHP) untuk pembuatan dari Aplikasi 

Taxi Driver Tracking 

http://www.bangpahmi.com/2015/03/pengertian-mysql-menurut-para-fakar.html


4. Pengujian 

Tahap pengujian ini dilakukan untuk 

mendapakan serta memastikan bahwa perangkat 

lunak yang dihasilkan adalah valid dan sesuai 

dengan kebutuhan yang telah dideskripsikan. 

5. Pemeliharaan 

Pada tahap pemeliharaan ini perangkat lunak 

sudah diserahkan kepada pengguna. Pada tahap ini 

dilakukan evaluasi terhadap sistem yang baru untuk 

mengetahui apakah sistem telah memenuhi tujuan 

yang ingin dicapai. Dari hasil evaluasi ini 
dimungkinkan untuk melakukan perubahan-

perubahan yang diperlukan terhadap sistem agar 

sistem senantiasa dapat diragukan dengan baik.  

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

3.1. ANALISIS SISTEM 

 

Analisis yang dilakukan yaitu analisis 

kebutuhan dengan menguraikan kebutuhan apa saja 

yang diperlukan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Kebutuhan tersebut 
meliputi: 

a.  Aplikasi yang dibangun dapat diakses 

dengan cepat dan aplikasi bersifat user 

friendly bagi pengguna dengan tampilan dan 

penjelasan yang mudah dipahami. 

b. Sistem mampu mengetahui posisi driver 

melalui GPS. 

c. Sistem mampu berhubungan dengan server 

menggunakan jaringan internet. 

 

3.2. PERANCANGAN SISTEM 
Melalui hasil analisis dari tahap sebelumnya 

penulis dapat merancang sistem secara lebih 

lengkap yang mana perancangan ini dilakukan pada 

tahap desain sistem. Desain Sistem adalah sebuah 

proses bertahap yang mempresentasikan struktur 

program dan karakteristik antar muka. Sebagai alat 

perancangan, akan digunakan metode Unified 

Modeling Language ( UML ) dengan menggunakan 

beberapa diagram UML, yaitu : Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class 

Diagram.  

 

1. Use Case Diagram 

Diagram use case merupakan gambaran 

graphical dari beberapa atau semua actor, use 

case, dan interaksi di antara komponen-komponen 

tersebut yang diperkenalkan suatu sistem yang 

akan dibangun.Dalam aplikasi ini terdapat 2 use 

case yaitu  use case driver dan use case admin. 

 
Gambar 1 Use Case Diagram Driver 
Pada Gamabar 1 terdapat use case diagram 

driver, yang didalamnya terdapat 7 menu utama 

yaitu login, profil, info, lokasi, messenger, 

notifikasi dan logou. 

 
Gambar 2 Use Case Diagram Admin 
Pada Gamabar 2 terdapat use case diagram 

admin, yang didalamnya terdapat 6 menu utama 
yaitu login, info, lokasi, messenger, kelola user  

dan logou. 

2. Class Diagram 



class diagram dibawah ini merupakan dari 

class diagram untuk melakukan manipulasi data 

pada database aplikasi taxi driver tracking dengan 

menggunakan google maps berbasis web. Seperti 

dijelaskan pada Gambar 3 berikut ini.  

 
Gambar 3 Class diagram 

4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

4.1. HALAMAN LOGIN 

 

1. Login Driver 

Halamn login merupakan tampilan validasi 

pengguna untuk masuk ke halaman aplikasi sesuai 

username dan password. Login berfungsi untuk 

masuk dan memulai aktivitas dalam sistem contoh 

nya melihat profil, info, lokasi, messenger dan 

logout. 

 
Gambar 4 Login Driver 

 

2. Login Admin 
Halaman login admin merupakan tampilan 

validasi pengguna untuk masuk ke halaman aplikasi 

taxi driver tracking dengan menggunakan google 

maps berbasis web, dengan hak ases sebagai admin 

dari aplikasi taxi driver tracking dengan 

menggunakan google maps berbasis web.  

 
Gambar 5 Login Admin 

 
4.2. HALAMAN MENU UTAMA 

 

1. Menu Utama Driver 

Halaman menu utama user merupakan halaman 

awal yang akan tampil jika user berhasil login. 
Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada 

gambar 6, dimana terdapat 6 sub menu yaitu profil, 

info, lokasi, messenger¸ notifikasi dan logout. 

Seperti dibawah ini. 

 
Gambar 6 Menu Utama Driver 

2. Menu Utama Driver 

Halaman menu utama admin merupakan halaman 

awal bagi user yang mendapat hak ases sebagai 

admin aplikasi , dimana terdapat 5 sub menu yaitu 

info, lokasi, kelola user, messenger dan logout. 

Seperti gambar 7 dibawah ini. 

 

 
Gambar 7 Menu Utama Admin 

 

 

 

4.3. HALAMAN PROFIL 
Halaman profil ini menampilkan informasi 

mengenai user yang telah login pada aplikasi. 

Tampilan halaman profil dapat dilihat pada gambar 

8 dibawah ini. 

 
Gambar 8 Profil 

4.4. HALAMAN INFO 
Halaman info ini menampilkan mengenai informasi 

dari aplikasi taxi driver tracking dengan 

menggunakan google maps berbasis web. Tampilan 

halaman info bisa dilihat pada gambar 9 dibawah 

ini. 

 
Gambar 9 Info 

4.5. HALAMAN LOKASI 

1. Halaman Lokasi Driver 

Halaman lokasi driver ini menggunakan google 
maps dan connect global positioning  system (GPS) 



driver dapat update lokasi dengan cara ketik atau 

klik pada maps. Tampilan halaman lokasi dapat 

dilihat pada gambar 10 dibawah ini. 

 
Gambar 10 Lokasi Driver 

 
2. Halaman Lokasi Admin 

Halaman lokasi admin ini menampilkan informasi 

data lokasi dari para driver taxi dan di tampilkan 

pada google maps. Tampilan halaman lokasi dapat 

dilihat pada gambar 11 dibawah ini. 

 
Gambar 11 Lokasi Admin 

4.6.  HALAMAN MESSENGER 

 

1. Halaman Messenger Dirver 

Halaman messenger ini merupakan halaman untuk 
saling mengirim pesan antar user dari aplikasi ini, 

pesan user aktif atau user yang sedang login 

ditandai dengan warna hijau dan user yang lainnya 

ditandai dengan warna biru. Tampilan halaman 

menu messenger dirver bisa dilihat pada gambar 12 

dibawah ini. 

 
Gambar 12 Messenger Driver 

2. Halaman Messenger Admin 

Halaman messenger admin ini merupakan halaman 
messenger untuk admin dapat mengirim pesan pada 

driver. Tampilan halaman menu messenger admin 

bisa dilihat pada gambar 13 dibawah ini. 

 
Gambar 13 Messenger Admin 

 

 

 

 

 

 Form Messenger Admin 

Halaman form messenger admin ini merupakan 

halaman form messenger untuk admin mengetik 

pesan pada driver. Tampilan halaman form 

messenger admin bisa dilihat pada gambar 14 

dibawah ini. 

 
Gambar 14 Form Messenger Admin 

 
4.7. HALAMAN NOTIFIKASI 

Halaman notifikasi ini merupakan informasi pesan 
dari admin untuk driver. Tampilan halaman 

notifikasi bisa dilihat pada gambar 15  dibawah ini. 

 
Gambar 15 Notifikasi 

 
4.8. KELOLA USER 

Halaman kelola user ini ditujukan untuk admin 
dapat mengeolah data driver mulai dari view, input, 

update, delete, dan download . Tampilan page 

kelola user ini dapat dilihat pada gambar 16 

dibawah ini. 

 
Gambar 16 Kelola User 

 
1. Tambah Data Driver 

Halaman tambah data driver ini adalah halaman 

yang menyediakan form untuk mendaftarkan driver 

baru mulai dari nik, nama, status, no hp , alamat, di 

alamat ini admin harus mengisi alamat sesuai 

alamat yang sudah terdata pada google maps karna 

alamat ini akan menghasilkan latitude dan 

longitude, foto, username, dan password. Tampilan 

tambah data driver ini dapat dilihat pada gambar 17 

dibawah ini. 



 
Gambar 17 Tambah Data Driver 

 
2. Laporan Data Driver 

Halaman laporan data driver ini merupakan 

laporan data driver dalam bentuk pdf yang bisa 

download file dan dicetak. Tampilan laporan data 

driver ini bisa dilihat pada gambar 18 dibawah ini. 

 
Gambar 18 Laporan Data Driver 

 
5. PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan bahwa aplikasi taxi driver tracking 

dengan menggunakan google maps berbasis web di 

Perusahaan Taxi Xyz yang dirancang oleh penulis 

ini menjadikan informasi driver terintegrasi, 

terpadu, dan realiabel. 

Walaupun dengan begitu, aplikasi taxi driver 

tracking dengan menggunakan google maps 

berbasis web ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Sehingga masih perlu banyak perbaikan agar dapat 

digunakan lebih baik oleh user. 
 

 

 

5.2. SARAN 

Terdapat beberapa yang diusulkan oleh 

penulis kepada para pembaca yaitu : 

1. Pengembangan selanjutnya adalah 

mengembangkan aplikasi menjadi berbasis 

Android. 

2. Pengembangan selanjutnya adalah 

menambahkan pelanggan sebagai user baru. 
3. Pengembangan selanjutnya adalah 

mengembangkan laporan perjalanan yang 

ditempuh driver dalam setiap harinya. 
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