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Abstrak–Global Positioning System merupakan sistem 

satelit navigasi, penentuan posisi, dan kecepatan tiga-

dimensi serta informasi mengenai waktu, secara 

kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan 

cuaca. Saat ini, penggunaan GPS bukan lagi hanya 

untuk kebutuhan militer ataupun eksplorasi. GPS 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa jenis kendaraan telah dilengkapi dengan GPS 

untuk alat bantu navigasi, dengan menambahkan peta, 

maka bisa digunakan untuk memandu pengendara, 

sehingga pengendara bisa mengetahui jalur mana yang 

sebaiknya dipilih untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Salah satu penggunaan GPS yang cukup 

banyak digemari saat ini adalah di bidang olahraga 

seperti running, cycling, blading, walking, dan lain 

sebagainya. Fungsi penggunaan GPS adalah sebagai 

penyimpan data waktu dan lokasi kegiatan olahraga. 

Dari data tersebut dapat diketahui jarak yang 

ditempuh, kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum, 

rute yang ditempuh, serta jumlah kalori yang 

dikeluarkan.Seiring dengan berkembangnya teknologi 

terutama dalam bidang software development, mulai 

bermunculan library yang menyediakan solusi, salah 

satunya adalah .Net Framework yang digunakan untuk 

membantu menyelesaikan tahap implementasi dari 

penelitian ini. Aplikasi pencatatan Kegiatan Olah Raga 

yang dibuat dapat menyimpan kegiatan olahraga secara 

offline. Sehingga tanpa terhubung ke internet user 

masih bisa mengetahui kegiatan olahraga yang telah 

dilakukan sekaligus mengetahui apakah target yang 

ditentukan sudah berhasil dicapai. 
 
Kata kunci : GPS 

I. PENDAHULUAN 
Pada masa sekarang ini, penggunaan GPS 

bukan lagi hanya untuk kebutuhan militer ataupun 
eksplorasi. GPS banyak digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari, misalnya sebagai alat navigasi seperti 
kompas. Beberapa jenis  kendaraan telah dilengkapi 
dengan GPS untuk alat bantu navigasi, dengan 
menambahkan peta, maka bisa digunakan untuk 
memandu pengendara, sehingga pengendara bisa 
mengetahui jalur mana yang sebaiknya dipilih untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan. 

 
Salah satu penggunaan GPS yang cukup 

banyak digemari saat ini adalah di bidang olahraga. 
Misalnya pada olahraga running, cycling, blading, 
walking, dsb. Fungsi penggunaan GPS adalah sebagai 
penyimpan data kegiatan olahraga, seperti waktu dan 
lokasi. Dari data-data tersebut dapat diketahui jarak 
yang ditempuh, kecepatan rata-rata, kecepatan 
maksimum, rute yang ditempuh, serta menghitung 
kalori yang dikeluarkan.   

Sudah banyak site-site yang dapat digunakan 
untuk menyimpan dan mempublikasikan hasil 
kegiatan olahraga, seperti misalnya 
www.sportypal.com. Pada website tersebut user dapat 
mengupload data-data dari alat GPS dan nantinya 
data-data tersebut akan diolah untuk mengetahui 
berbagai macam informasi dari kegiatan olahraga 
yang telah dilakukan. Selain itu, juga dapat 
menentukan target yang ingin dicapai dalam beberapa 
periode tertentu, serta menampilkan rute yang telah 
dilewati dengan terhubung secara langsung ke Google 
Maps. 

Akan tetapi kadang user tidak memiliki 
fasilitas untuk terhubung ke internet secara langsung. 
Oleh karena itu, sebagai solusinya dapat digunakan 
suatu aplikasi yang dapat menyimpan kegiatan 
olahraga secara offline. Sehingga tanpa terhubung ke 
internet user masih bisa mengetahui kegiatan 
olahraga yang telah dilakukan sekaligus mengetahui 
apakah target yang ditentukan sudah berhasil dicapai. 

II. TEORI PENUNJANG 
Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini  antara lain : 

• Global Positioning System 
 Global Positioning System (GPS) adalah sistem 

navigasi berbasis satelit yang terdiri dari jaringan 
24 satelit.GPS bekerja di semua kondisi cuaca, di 
mana saja di dunia, 24 jam sehari.Pada dasarnya, 
penerima GPS membandingkan waktu sinyal 
yang ditransmisikan oleh satelit dengan waktu 
yang telah diterima. Perbedaan waktu 
memberitahu penerima GPS seberapa jauh satelit 
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tersebut. Sekarang, dengan pengukuran jarak dari 
satelit, receiver dapat menentukan posisi user dan 
menampilkannya pada peta elektronik unit. 

• NMEA Data 

 The National Marine Electronics Association 
(NMEA) telah  menetapkan standar untuk 
mengirimkan informasi waktu dan posisi. 
Sebagian besar program komputer yang 
menyediakan informasi waktu dan posisi yang 
nyata memahami data dalam format NMEA. 
Data ini meliputi PVT 
(position/posisi,velocity/kecepatan, time/waktu) 
yang dihitung oleh penerima GPS. NMEA 
mengirimkan per satu baris data yang disebut 
kalimat. Semua kalimat standar memiliki dua 
huruf awalan untuk mengetahui perangkat yang 
digunakan. Untuk perangkat GPS dua huruf 
awalan yang digunakan adalah ‘GP’, dan diikuti 
oleh tiga huruf yang mendefinisikan isi kalimat. 
Setiap kalimat diawali dengan ‘$’, diakhiri 
dengan carriage return/line feed, dan tidak dapat 
lebih dari 80 teks karakter (termasuk line 
terminator). Data terdapat dalam satu baris 
kalimat, dimana tiap item data dipisahkan dengan 
koma. Data itu sendiri hanya teks ascii dan 
mungkin dapat diperpanjang hingga lebih dari 
satu kalimat (dalam kasus khusus tertentu), tetapi 
biasanya hanya terdapat pada satu kalimat. 
Jumlah data dapat bervariasi tergantung dari 
jumlah presisi yang terdapat dalam pesan. Kolom 
checksum terdiri dari ‘*’ dan dua digit hex yang 
mewakili 8 bit XOR dari semua karakter, tetapi 
tidak termasuk ‘$’ dan ‘*’.  GGA (Global 
Positioning System Fix Data) termasuk kalimat 
terpenting dalam NMEA data, yang 
menampilkan Fix data (merupakan kalimat 
minimum untuk menampilkan informasi dari alat 
GPS). GGA menyediakan informasi yang berupa 
loaksi 3D. Contoh kalimat GGA: 
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E

,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, ,*47 

 
Dimana: 
123519 Fix taken at 12:35:19 UTC 
4807.038,N Latitude 48 deg 07.038’ N 
01131.000,E Longitude 11 deg 31.000’ E 
1 Fix quality: 

0 = invalid 
  1 = GPS fix (SPS) 
  2 = DGPS fix 
  3 = PPS fix 
  4 = Real Time Kinematic 

 5 = Float RTK 
 6 = Estimated  

 (dead reckoning) 
  7 = Manual input mode 
  8 = Simulation Mode 
 08 Number of satellites being 
  tracked 
 0.9 Horizontal dilution of  
  position 
 545.4,M Altitude, Meters, above mean  
  sea level 
 46.9,M Height of geoid (mean sea  
  level) above WGS84  
  ellipsoid 
 (empty field) Time in seconds since last 

DGPS update 
(empty field) DGPS station ID number 
 *47 The checksum data, always  
  begins with * 

Pada penelitian ini, data yang digunakan 
hanya enam kolom pertama dimana kolom 
pertama sebagai tipe data, kolom kedua sebagai 
waktu pengambilan lokasi, kolom ketiga dan 
keempat sebagai posisi latitude, sedangkan 
kolom kelima dan keenam sebagai posisi 
longitude. 

 GGA (Global Positioning System Fix Data) 

termasuk kalimat terpenting dalam NMEA data, 
yang menampilkan Fix data. GGA menyediakan 
informasi yang berupa loaksi 3D. 

• Nilai MET 

 MET merupakan singkatan dari "setara 
metabolik" dan didefinisikan sebagai "rasio 
perbandingan antara tingkat metabolisme saat 
melakukan aktivitas dengan tingkat metabolisme 
saat istirahat".Kompendium telah digunakan 
dalam studi di seluruh dunia untuk menetapkan 
intensitas unit untuk kuesioner kegiatan fisik dan 
mengembangkan cara-cara inovatif untuk menilai 
pengeluaran energi dalam studi kegiatan fisik. 
Untuk menghitung kalori yang terbakar dapat 
dilihat pada (1) 

 
K = MET keg * W(kg) * T(jam) (1) 

dimana:  
K  = jumlah kalori yang terbakar 
W = berat badan 
T  = Waktu  
 

• Google Maps 
 Google Maps adalah layanan peta online gratis 

yang teknologinya dikembangkan oleh Google. 
Google Maps menyediakan sebuah peta dunia 
yang dimana penggunanya bisa melakukan 
navigasi menggunakan mouse. Pengguna Google 
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Maps bahkan dapat menemukan sebuah lokasi 
pada peta dengan memasukkan sebuah alamat, 
persimpangan jalan atau area yang umum. 

• Microsoft Chart Control 

 Microsoft Chart Control merupakan komponen 
yang akan digunakan dalam pembuatan chart.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ruang lingkup pembuatan aplikasi pencatat 

kegiatan olahraga dengan menggunakan fasilitas GPS 
ini dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu desain 
arsitektur, pokok bahasan, spesifikasi program, 
batasan-batasan program dan uji coba program. 

 
1. Desain Arsitektur 

 

 
GAMBAR 1. Desain Arsitektur 

 
Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa pertama-tama 
user akan diminta untuk memberikan input 
kepada program. Tanpa memberikan input, 
proses-proses berikutnya tidak akan dapat 
dilakukan. Input yang dapat diberikan oleh user 
sendiri ada dua macam. Pertama adalah input 
berupa log file dari alat GPS CS1 Sony. 
Sedangkan yang kedua adalah input goal/target 
yang ingin dicapai user. Nantinya kedua input 
tersebut akan disimpan pada database. Program 
yang dibuat pada tahun pertama ini dengan 
menggunakan VB. NET dan berbasis windows 
 

2. Pokok Bahasan 
Sistem yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi 
pada komputer desktop yang mampu 
menampilkan informasi kegiatan olahraga 
sebagai hasil dari penginputan lokasi dan waktu 
sesuai dengan format dari alat GPS-CS1 Sony. 

Berikut adalah contoh input yang akan diberikan 
pada program dan output yang dihasilkan. 

o Waktu dan lokasi sesuai dengan 
format dari alat GPS-CS1 Sony 

o Goals dari user 
  
Output: 

o Jarak yang ditempuh 
o Kecepatan rata-rata 
o Kecepatan maksimum 
o Waktu yang dihabiskan 
o Rute yang ditempuh 
o Kalori yang terbakar. 

 
3. Uji Coba  

Untuk menilai keakuratan dari program 
penelitian yang telah dibuat, maka akan dilakukan uji 
coba. Uji coba dilakukan pada empat macam jenis 
olahraga, yaitu running, cycling, blading, dan 
walking. Masing-masing jenis olahraga akan 
dilakukan percobaan minimal sebanyak 1 kali untuk 
tiap jenis kegiatan olahraga dan dilakukan oleh 5 
tester. 

 
GAMBAR 2. Pencatatan Kegiatan Olahraga yang Dilakukan 

 

 
GAMBAR 3. VisualisasiKegiatan Olahraga yang Dilakukan 

 

Output Informasi  

Kegiatan Olahraga 

Pengolahan Data untuk 
Mendapatkan Informasi 

Input Lokasi dan Waktu 
dari Kegiatan Olaraga 

Pengambilan Data 
Lokasi dan Waktu 

 
 

 

Goals 

 
Database 

Input Goals  
dari User 
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GAMBAR 4. Tracking Lokasi yang Dilalui 

 

4. Fitur Program 
Fitur-fitur yang ada pada aplikasi pencatat 

kegiatan olahraga  dengan menggunakan fasilitas 
GPS ini adalah: 

• Ubah Password 

• Ubah Profile 

• Membuat Target 

• Upload file log GPS 

• Pengecekan Status Goal 

• Compare Kegiatan Olahraga 

• Rute Google Maps 

• Top Record Kegiatan Olahraga 

• Data statistik kegiatan olahraga 
 

IV. KESIMPULAN 

• Upload file GPS dilakukan secara manual, yaitu 
mengambil file log GPS dari alat GPS dalam 
bentuk text file dan mengupload file tersebut ke 
aplikasi. 

• Tidak semua file log GPS mempunyai format 
data yang sama. Sehingga untuk menggunakan 
aplikasi ini user harus menggunakan alat GPS 
CS1 Sony atau setidaknya alat GPS lain yang 
mempunyai format data yang sama untuk file log 
GPSnya. 
 

V. SARAN 

• Upload file GPS langsung tersinkronisasi dengan 
alat GPS. Sehingga user tidak perlu secara 
manual mengambil file log dari GPS tersebut. 

• Aplikasi dapat secara otomatis mengkonvert 
format data file log GPS. Sehingga semua file log 
GPS dapat diterima oleh aplikasi. 
Informasi yang disediakan dapat ditambah lagi 
tergantung penambahan kebutuhan informasi 
bagi user. 
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