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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan 

laporan. 

1.1 Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi kepada pengguna 

perpustakaan. Melalui layanan perpustakaan, pengguna dapat memperoleh 

informasi-informasi yang dibutuhkan secara maksimal. Sedangkan pengertian 

informasi menurut Soejono Trimo (1987:2) sekumpulan data yang telah diproses 

dalam format tertentu yang memberikan arti kepada yang menerimanya, 

mengandung unsur surprise, dan bersifat tidak statis sebagai bahan pengambilan 

keputusan [5]. Berdasarkan pengertian di atas, tidaklah berlebihan bila dikatakan 

bahwa di era abad informasi ini, diperlukan suatu perpustakaan yang memiliki 

kesigapan dalam memberikan layanan informasi. Kesigapan dalam memberikan 

layanan informasi akan berjalan efektif, apabila layanan perpustakaan 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pengguna, dan layanan dilaksanakan 

secara cepat, tepat dan mudah melalui cara yang teratur, terarah dan cermat. 

1.2 Sistem Layanan Perpustakaan 

Sistem layanan perpustakaan biasanya ditentukan oleh banyak hal yang 

menyangkut jumlah pustakawan, jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan, 

jumlah pemakai yang dilayani, jenis layanan, macam layanan yang tersedia, dan 

besar kecilnya gedung perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan dibedakan 

menjadi tiga sistem [6], yakni: 

a. Sistem Layanan Terbuka (Open Access)

Dalam sistem layanan terbuka (open access), para pengguna perpustakan

bebas mencari sendiri informasi yang terekam dalam suatu dokumen berupa

buku atau non buku (book material atau pun non book material). Sisi positif
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dari sistem ini adalah pengguna perpustakaan akan leluasa memilah-milah 

sendiri buku yang tersedia biasanya diterapkan pada perpustakaan-

perpustakaan yang memiliki volume koleksi yang besar, dengan tenaga 

layanan yang jumlahnya sedikit. Sisi negatif dari sistem ini, koleksi 

perpustakaan relatif mudah rusak, karena pengguna bebas memegang dan 

mengambil, menaruh sesuai dengan keperluannya. Perlu kesiapan petugas 

dalam penataan buku di rak (shelving). 

b. Sistem Layanan Tertutup (Close Access) 

Dalam sistem layanan tertutup (close acces), para pengguna perpustakaan 

tidak bisa mengambil sendiri buku yang diperlukan. Untuk mengetahui 

macam, jenis, subyek koleksi perpustakaan, pengguna harus terlebih dahulu 

melihat pada katalog yang berkaitan dengan topik atau pokok bahasan yang 

harus selalu melayani, mengambil dan mengembalikan buku sehingga 

banyak memakan waktu. Kalau petugas layanan  jumlahnya memadai, 

sistem ini menguntungkan perpustakaan, namun bilaman tenaganya 

terbatas, maka sistem ini akan melelahkan bagi petugas perpustakaan. 

c. Sistem Layan Campuran (Mixed Access) 

Pada akses layanan campuran perpustakaan dapat menerapkan dua sistem 

pelayanan sekaligus, yaitu layanan terbuka dan layanan tertutup. 

Perpustakaan yang menggunakan sistem layanan campuran biasanya 

memberikan layanan secara tertutup untuk koleksi skripsi, koleksi referens, 

deposit, atau tesis, sedangkan untuk koleksi lainnya menggunakan akses 

layanan terbuka. Sistem layanan campuran ini biasanya diterapkan di 

perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. 

1.3 Arsitektur Client Server 

Sistem Client dan Server terdiri atas dua komponen (mesin) utama, yaitu 

Client dan Server. Client berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis 

data. Setiap aktifitas yang dikehendaki para pemakai akan lebih dahulu ditangani 

oleh client. Client menangani proses yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ada 

proses yang harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data yang terletak di 

server, barulah client mengadakan hubungan dengan server. Pada bentuk sistem 
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client server untuk memenuhi kebutuhan client akan mengirimkan pesan atau 

perintah Query pengambilan data. Selanjutnya server yang menerima pesan 

tersebut akan menjalankan Query tersebut dan hasilnya akan dikirimkan kembali 

ke client. Dengan begitu, transfer datanya jauh lebih efisisen [7]. 

  

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Client Server 

(http://www.virtism.com/wp-content/uploads/2013/02/clientServer.png) 

1.3.1 Komponen Dasar Client Server 

Client Server dibentuk oleh tiga komponen dasar, yaitu Client, Middleware, 

dan Server [8].  

a. Client 

Client merupakan terminal yang digunakan oleh pengguna untuk meminta 

layanan tertentu yang dibutuhkan. Melalui terminal Client ini, pengguna 

dapat mengirimkan pesan berupa permintaan layanan ke Server dan 

menerima hasil pemrosesan yang diminta dari Server.  

b. Middleware  

Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan Client 

dan Server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. 

Middleware ini dapat berupa Remote Procedure Calling (RPC), Object 

Request Broker(ORB) atau Transaction Monitor (TP). Middleware 

memiliki peran yang strategis karena dengan adanya middleware maka 

Client dapat mengirimkan pesan atau permintaan kepada Server, 

menerjemahkan pesan dari Client agar dapat dimengerti oleh Server, 
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menerjemahkan hasil proses dari Server agar dapat dipahami oleh Client dan 

mengirimkan hasil proses yang telah diterjemahkan kembali ke Client.  

c. Server 

Server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Server ini dapat 

berupa basis data SQL, atau web. Secara umum Server berperan menerima 

pesan permintaan dari Client, memproses permintaan tersebut dan 

mengirimkan hasil nya kepada Client. 

 

1.3.2 Karakteristik Client Server 

ClientServer memiliki karakteristik sebagai berikut :  

a. Server menyediakan layanan yang dibutuhkan dan diminta oleh Client.  

b. Server mengelola sejunlah sumber daya yang dimilikinya agar dapat diakses 

dan digunakan secara bersama-sama oleh Client yang terhubung ke Server. 

c. Hubungan yang terjadi antara Client dan Server adalah one to many, yang 

berarti bahwa satu Server melayani banyak Client. Client selalu memulai 

interaksi dengan meminta layanan sedang Server hanya menunggu 

permintaan Client secara pasif.  

d. Server dapat terletak di berbagai tempat yang belum tentu diketahui oleh 

Client. Walaupun demikian Client tetap dapat mengakses Server untuk 

mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya.  

e. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh masing-masing 

Client tidak harus sama dengan yang digunakan oleh Server, namun masih 

dapat saling terkoneksi antara satu dan yang lain.  

f. Mekanisme dari Client/Server berdasar pada pertukaran pesan permintaan 

layanan dan hasil dari permintaan layanan tersebut. 

g. Client tidak perlu mengetahui proses pengolahan permintaan yang terjadi 

dalam Server sehingga Client tidak dapat mengontrol proses pengolahan 

permintaan.  

h. Ukuran ClientServer dapat diubah secara horizontal yaitu menambah atau 

mengurangi jumlah Client dan secara vertikal yaitu berpindah ke Server 
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yang lebih cepat atau besar dan mendistribusikan tugas melayani Client ke 

beberapa Server.  

i. Data hanya dikelola pada Server pusat sehingga konsistensi data lebih 

terjamin dan biaya pemeliharaan pum menjadi lebih murah. 

 

Beberapa keuntungan dalam menggunakan ClientServer adalah: 

a. ClientServer mampu menciptakan aturan dan kewajiban komputasi secara 

terdistribusi. 

b. Mudah dalam maintenance. Memungkinkan untuk mengganti, memperbaiki 

Server tanpa mengganggu Client.  

c. Semua data disimpan di Server. Hanya yang memiliki autorisasi yang dapat 

mengakses sumber daya.  

d. Mendukung banyak Client berbeda dengan kemampuan yang berbeda pula. 

 

Beberapa kerugian dalam menggunakan ClientServer adalah: 

a. Jika banyak Client yang mengakses ke Server secara simultan, maka Server 

akan overload. 

b. Adanya kemungkinan Server fail.  

1.3.3 Hambatan Implementasi Sistem Client Server 

a. Hambatan terhadap organisasi, yaitu:  

1. Skill personel yang kurang memadai untuk implementasi sistem Client 

Server.  

2. Anti perubahan terhadap teknologi baru.  

3. Biaya konversi. 

4. Membutuhkan koordinasi dan kontrol yang lebih pada end user. 

b. Hambatan terhadap Teknologi, yaitu: 

1. Membutuhkan infrastruktur LAN dan WAN. 

2. Skill dan peralatan yang belum memadai. 

3. Belum adanya pemahaman dan pengalaman dalam merencanakan 

sistem ClientServer. 
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4. Tidak tersedianya produk dan tools pengembangan sistem Client 

Server. 

5. Sedikitnya applikasi ClientServer. 

6. Sedikitnya standar nasional dan internasional untuk sistem 

ClientServer. 

 

1.4 PHP 

PHP (PHP HypertextPreprocessor) merupakan server-side embedded 

script language artinya sintaks-sintaks dan perintah diberikan akan sepenuhnya 

dijalankan oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa. Aplikasi-

aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web 

browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server [9]. 

Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web untuk 

menulis halaman web dinamik dengan cepat. Kelebihan dari bahasa pemrograman 

ini adalah seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan sistem database di 

dalam web seperti MySQL. 

 

1.5 CodeIgniter 

CodeIgniter adalah sebuah web application framework yang bersifat open 

source digunakan untuk membangun aplikasi php dinamis. Tujuan utama 

pengembangan CodeIgniter adalah untuk membantu developer untuk mengerjakan 

aplikasi lebih cepat daripada menulis semua code dari awal. CodeIgniter 

diperkenalkan kepada publik pada tanggal 28 februari 2006. 

CodeIgniter sendiri dibangun dengan menggunakan konsep Model-View-

Controller (MVC) development pattern. CodeIgniter senidiri merupakan salah satu 

framework tercepat dibandingkan dengan framework lainnya. Pada acara frOSCon 

(Agustus 2008), pembuat php Rasmus Lerdorf mengatakan dia menyukai 

Codeigniter karena dia lebih ringan dan cepat dibandingkan framework lainnnya 

[10]. 
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1.5.1 Proses Aliran Data 

Proses aliran data aplikasi pada sistem dapat diilustrasikan seperti terlihat 

pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Application Flowchart CodeIgniter Framework 

(https://www.codeigniter.com/userguide3/_images/appflowchart.gif) 

 

Keterangan : 

a. index.php berfungsi sebagai front controller, menginisialisasi base resorce 

untuk menjalankan CodeIgniter. 

b. Router memerikasa HTTP request untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan dengannya. 

c. Jika Cache aktif, maka hasilnya akan langsung dikirimkan ke 

browserdengan mengabaikan aliran data normal. 

d. Security. Sebelum controller dimuat, HTTP request dan data yang 

dikirimkan userakan difilter untuk keamanan. 

e. Controller memuat model, core libraries, plugins, helpers dan semua 

resourceyang diperlukan untuk memproses request. 

f. Akhirnya View yang dihasilkan akan dikirimkan ke browser. Jika Cache 

aktif, maka View akan disimpan sebagai Cache dahulu, sehingga pada 

request berikutnya langsung dapat ditampilkan. 

1.5.2 Model View Controller (MVC) 

CodeIgniter adalah framework PHP yang dibuat berdasarkan kaidah model-

view-controller. Dengan MVC, maka memungkinkan pemisahan antara layer 

application-logic dan presentation. Sehingga, dalam sebuah pengembangan web, 

seorang programmer bisa berkonsentrasi pada core-system, sedangkan web 
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designer bisa berkonsentrasi pada tampilan web. Menariknya, skrip PHP, query 

MySQL, Javascript dan CSS bisa saling terpisah, tidak dibuat dalam satu skrip 

berukuran besar yang membutuhkan resource besar pula untuk mengesekusinya. 

Adapun alur program aplikasi berbasis framework CodeIgniter dapat dilihat 

pada gambar 2.3  

 

Gambar 2.3 Model-View-Controller 

(http://www.moock.org/lectures/mvc/images/mvc-02.jpg) 

 

Gambar diatas menerangkan bahwa ketika datang sebuah user input, maka 

akan ditangani oleh controller, kemudian controller akan memanggil model jika 

memang diperlukan operasi database. Hasil dari query oleh model kemudian akan 

dikembalikan ke controller. Selanjutnya controller akan memanggil view yang tepat 

dan mengkombinasikannya dengan hasil query model. Hasil akhir dari operasi ini 

akan ditampilkan dibrowser. 

Dalam konteks CodeIgniter dan aplikasi berbasis web, maka penerapan 

konsep MVC mengakibatkan kode program dapat dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu: 

1. Model 

Kode program (berupa OOP class) yang digunakan untuk memanipulasi 

database. 

2. View 

Berupa template html/xml atau php untuk menampilkan data pada browser. 

3. Controller 
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Kode program (berupa OOP class) yang digunakan untuk mengontrol aliran 

aplikasi (sebagai pengontol model dan view) 

1.6 MySQL 

MySQL adalah sistem manajemen database yang bersifat open source. 

MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL dibuat dan dikembangkan oleh 

MySQL AB yang berada di Swedia. 

MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database yaitu, 

SQL (Structured Query Language). SQL merupakan sebuah konsep pengoperasian 

database, terutama untuk pemilihan/seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkanpengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis [9]. 

1.7 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan 

dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

Pemprograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON 

merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemprograman apapun 

karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer 

keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena 

sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. 

JSON terbuat dari dua struktur: 

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus 

(dictionary), tabel hash (hash table), daftar berkunci (keyed list), 

atau associative array. 

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, 

hal ini dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau 

urutan (sequence). 

Struktur-struktur data ini disebut sebagai struktur data universal. Pada 

dasarnya, semua bahasa pemprograman modern mendukung struktur data ini dalam 

bentuk yang sama maupun berlainan. Hal ini pantas disebut demikian karena format 
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data mudah dipertukarkan dengan bahasa-bahasa pemprograman yang juga 

berdasarkan pada struktur data ini [11]. 

1.8 Aplikasi Hybrid 

Sebelum membahas mengenai aplikasi hybrid, perlu diketahui mengenai 

dua aplikasi lainnya yaitu aplikasi native dan aplikasi mobile web. Aplikasi native 

adalah aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk 

platform tertentu. Contohnya penggunaan bahasa pemrograman Objective-C atau 

Swift untuk platform iOS (Apple) dengan IDE (Integrated Development 

Environment) XCode. Sedangkan untuk platform Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java dengan IDE Android Studio. Ketika kita ingin membuat sebuah 

aplikasi yang berbeda OS (operating system) yang dalam pengembangannya 

seharusnya memiliki IDE yang berbeda serta bahasa yang berbeda, maka banyak 

bagian yang harus kita benahi untuk membuat sebuah aplikasi itu dapat berjalan di 

lingkungan yang berbeda. Dengan begitu, budget yang tinggi juga dibutuhkan 

untuk membangun aplikasi cross platform yang mampu mempertahankan aplikasi 

native tetap update. 

Aplikasi mobile web adalah website yang terlihat dan terasa seperti aplikasi 

native. Aplikasi ini dijalankan menggunakan browser yang ada pada perangkat 

handphone dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML5, JavaScript, 

dan CSS3. Fitur aplikasi mobile web ini mulai dikembangkan agar aplikasi ini dapat 

memperoleh fungsi yang menyerupai aplikasi native seperti fitur akses GPS, akses 

kamera, dan lainnya. Sayangnya aplikasi web ini tidak tersedia di Store dan juga 

tidak bisa diupload di Store. 

Sedangkan aplikasi Hybrid adalah solusi bagi kita yang terkadang tidak bisa 

ataupun susah memahami bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi native 

namun kita hanya mengenal bahasa pemrograman web tetapi untuk aplikasi web 

sendiri tidak bisa diupload di Store. Aplikasi ini mengkombinasikan antara aplikasi 

native dan aplikasi web. Seperti aplikasi native, aplikasi ini juga tersedia di Store 

dan menggunakan fitur yang tersedia pada setiap perangkat handphone seperti 

layaknya aplikasi native. Seperti aplikasi web, aplikasi ini menggunakan kode 

HTML5 yang berjalan pada browser yang ditanamkan pada peangkat. 
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Kelebihannya lagi aplikasi ini mendukung multi platform artinya komponen kode 

yang sama digunakan untuk beberapa OS yang berbeda. Dengan cara ini secara 

signifikan mengurangi biaya pengembangan. Beberapa tools untuk 

mengembangkan aplikasi hybrid antara lain Phonegap, Rubymotion dan lain-lain.  

 

Gambar 2.4 Ilustrasi aplikasi mobile 

(https://s3.amazonaws.com/dfc-

wiki/en/images/c/c2/Native_html5_hybrid.png) 

1.8.1 Apache Cordova 

Telah disinggung sedikit sebelumnya bahwa salah satu tools untuk 

mengembangkan aplikasi hybrid yaitu dengan menggunakan Phonegap. Phonegap 

adalah salah satu framework yang opensource yang memungkinkan kita 

menjadikan aplikasi berbasis web menjadi aplikasi native [12]. Phonegap adalah 

nama lama, sementara nama baru dari phonegap ini adalah Apache Cordova karena 

adanya akuisisi dan lain-lain, pengembangannya ditangani oleh ASP (Apache 

Software Foundation) dan berganti nama menjadi Cordova. 

Dengan framework ini progammer dapat mengembangkan suatu aplikasi 

mobile yang dapat berjalan di lebih dari satu platform dengan menggunakan script 

yang sama. Dengan framework ini pengembang tidak harus menguasai bahasa 

pemrograman Java untuk platform Android atau menguasai bahasa pemrograman 
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Objective-C untuk platform iOS tetapi dengan bantuan Apache Cordova 

pengembang hanya wajib menguasai HTML5, CSS3 dan Javascript [13]. 

Banyak tools framework pendukung Cordova ini yang memudahkan 

pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi mobilenya, seperti Adobe 

Phonegap dan Ionic Framework. 

 

1.8.1.1 Arsitektur Apache Cordova 

Banyak sekali komponen yang terdapat pada framework Apache Cordova 

ini. Diagram dibawah menunjukkan arsitektur aplikasi ini [14]. 

 

Gambar 2.5 Arsitektur Apache Cordova 

(https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/) 

Aplikasi yang telah dibuat menggunakan Apache Cordova dikembangkan 

dengan menggunakan HTML, CSS, dan Javascript yang berada di tingkatan Web 

App. Aplikasi ini nantinya berjalan melalui file lokal yang bernama index.html. Di 

dalam Web App sendiri terdapat satu file penting yaitu config.xml dimana dalam 

file ini terdapat informasi mengenai aplikasi itu sendiri dan beberapa parameter 

yang menyebabkan bagaimana aplikasi itu nantinya akan bekerja seperti bagaimana 

aplikasi itu merespon ketika user mengganti orientasi perangkatnya. 
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Komponen-komponen yang ada di Web App ini akan diaca oleh Web View 

dan disaat yang bersamaan Cordova Plug-in juga dibaca. Plug-in memberikan 

sebuah interface untuk Cordova dan juga memiliki Plugin Inti (Core Plugin) 

dimana Core Plugin ini mengijinkan aplikasi untuk mengakses fitur dari perangkat 

seperti baterai, camera, kontak telepon, dan lain-lain. 

Selain core plugin, ada banyak juga plugin pihak ketiga yang juga 

mengijinkan aplikasi untuk mengakses fitur device. Pengembang bisa mencari 

plugin Cordova dengan menggunakan plugin search atau npm. Pengembang juga 

bisa membuat plugin kita sendiri seperti yang dideskripsikan pada Plugin 

Development Guide. 

Setelah semua komponen ini dibaca oleh Web View kemudian diteruskan 

ke sistem operasi perangkat mobile dan aplikasi siap digunakan oleh pengguna. 

1.8.2 Ionic Framework 

Telah disinggung sedikit diatas bahawa salah satu tools pendukung 

framework Cordova yang memudahkan pengembang dalam mengembangkan 

aplikasinya adalah Ionic Framework. Ionic sendiri adalah sebuah framework yang 

bekerja pada front-end, untuk membantu pengembang menggunakan HTML5, 

CSS3, dan JavaScript. Dalam kasus ini setelah pengembang membangun aplikasi 

hybrid tersebut, Cordova-lah yang akan membungkus aplikasi itu agar bisa berjalan 

pada device dan menyedikan plugin-plugin untuk mengakses fungsi native yang 

tidak bisa dilakukan oleh JavaScript yang berjalan di web browser. Oleh karena itu 

Ionic Framework memiliki struktur file Cordova [13]. 



 

20 
 

 

Gambar 2.6 Arsitektur Framework Ionic 

(https://blog.codecentric.de/en/2014/11/ionic-angularjs-framework-on-the-

rise/) 

Bagian yang sangat penting pada framework ini adalah AngularJS karena 

Ionic dibangun berdasarkan AngularJS. Ionic sendiri sebenarya adalah salah satu 

module AngularJS yang digabung dengan CSS agar bisa menjadi aplikasi yang 

menyerupai aplikasi native. Dengan kata lain AngularJS disini bekerja sebagai 

controller aplikasi tersebut.  

Tidak hanya AngularJS saja yang membantu framework Ionic ini karena 

framework ini tidak bekerja sendiri. Pembungkus aplikasi menggunakan Cordova 

dan struktur defaulnya, bagian JavaScript telah diserahkan kepada AngularJS, 

untuk mempercantik tampilan menggunakan CSS3 generasi terbaru atau yang 

disebut dengan SASS, memaksimalkan pembangunan tools-tools pada framework 

ini akan dilakukan oleh Gulp, untuk mengupgrade ke versi yang lebih baru 

berdasarkan bower. 

1.8.2.1 Ionic Versi 2.0 

Telah diketahui bahwa Framework Ionic ini dibangun berdasarkan 

AngularJS, dan ketika AngularJS merilis versi keduanya otomatis Ionic juga 

mengikuti merilis versi kedua. Akan tetapi versi ini belum final melainkan masih 
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versi 2.0.0-rc.3 yang artinya masih ada beberapa perubahan-perubahan kecil 

sebelum framework ini merilis versi finalnya. Beberapa perubahan yang terjadi di 

versi ini dibandingkan versi sebelumnya seperti struktur folder, navigasi, sintaks 

pada template, dan bila pada versi sebelumnya kita menggunakan JavaScript, pada 

versi ini kita masih bisa menggunakan JS tetapi AngularJS menggunakan standard 

baru yaitu ES6 atau Typescript dan otomatis Ionic versi 2.0.0  juga menggunakan 

Typescript sebagai controllernya. 

Aplikasi Ionic 2 dibangun dan dikembangkan sepenuhnya menggunakan 

Ionic command line utility (CLI) dan menggunakan Cordova untuk mem-build dan 

deploy menjadi aplikasi native. Untuk membuat proyek Ionic 2, terlebih dahulu 

harus menginstall CLI dan Cordova versi terbarunya. Sebelum melakukan itu, kita 

juga harus mempunyai versi terbaru dari Node.js. 

 

Gambar 2.7 Logo Framework Ionic  

(http://blog.ionic.io/wp-content/uploads/2016/02/ionic2beta.png) 

1.9 QR Code 

QR Code adalah sebuah kode batang dua dimensi yang ditemukan oleh 

sebuah perusahaan Jepang bernama Denso Wave pada tahun 1994. QR Code ini 

adalah pengembangan dari kode batang sebelumnya. Pada model barcode lama, 

data disimpan secara horizontal saja sedangkan pada QR Code, data disimpan baik 

secara vertikal maupun horizontal. 

QR Code memiliki kontribusi dalam membuat aktivitas sehari-hari menjadi 

nyaman. QR Code tidak hanya digunakan untuk produk-produk yang dicetak seperti 

brosur dan kartu nama, tapi juga dapat digunakan untuk sistem pembayaran, 
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kegiatan bisnis di pabrik dan operasi logistik. Berikut fitur-fitur yang dimiliki QR 

Code secara lengkap [4]. 

a. Kode dapat disimpan dalam kapasitas yang besar 

QR Codedapat menampung sebanyak 7,089 karakter dibandingkan 

barcode yang hanya mampu menampung tiga puluh digit angka. 

b. Ukuran yang relatif lebih kecil 

QR Codedapat membuat kode/sandi pada data yang sama sebesar 1/10 dari 

barcode tradisional. 

c. Kemampuan penyimpanan karakter Kana dan Kanji 

QR Codemampu menyimpan karakter Kana dan Kanji Jepang yang konon 

merupakan lokasi pengembangan QR Code. 

d. Kode yang dibuat memiliki ketahanan terhadap kerusakan 

QR Code memiliki kemampuan koreksi kesalahan. Kode tetap dapat 

dipindai walaupun terdapat kerusakan sebagian pada simbol. 

e. Kode dapat dipindai dari sudut manapun dalam jangkuan 360 derajat 

QR Codememiliki tiga simbol/kotak utama pada tiga sudutnya pendeteksi 

pola. Dengan begitu, QR Codedapat dipindai dari berbagai sudut. 

f. Kode dapat dipisah secara terstruktur 

Data dalam sebuah QR Codedapat dipisah/dibagi menjadi beberapa QR 

Code 

 

Gambar 2.8 Struktur QR Code 

(https://joematsuda.files.wordpress.com/2013/02/qr_code_structure_exam

ple_2-svg.png) 
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1.9.1 Cara Penggunaa QR Code 

Kode QR dapat digunakan pada ponsel yang memiliki aplikasi 

pembacakode QR dan memiliki akses internetGPRS atau WiFi atau 3G untuk 

menghubungkan ponsel dengansitus yang dituju via kode QR tersebut. Pelanggan, 

yang dalam hal ini adalah pengguna ponsel hanya harus mengaktifkan program 

pembaca kode QR, mengarahkan kamera ke kode QR,selanjutnya program 

pembaca kode QR akan secara otomatis memindai data yang telahtertanam pada 

kode QR. Jika kode QR berisikan alamat suatu situs, maka pelanggan dapat 

langsung mengakses situs tersebut tanpa harus lebih dulu mengetikkan alamat dari 

situs yang dituju. Jika ingin mengakses kode QR dengan ponsel  tanpa  kamera,  

maka hal pertama yang  harus dilakukan oleh pengguna adalah dengan menjalankan 

terlebih dahulu aplikasi peramban yang ada padaponsel, lalu masukkan URL 

halaman yang bersangkutan, selanjutnya masukkan “ID” atau 7 digit nomor yang 

tertera di bawah kode dan klik tombol Go, maka pengguna akan memperoleh 

konten digital yang diinginkan. Hal ini tentu mempermudah pelanggan dalam 

mendapatkaninformasi yang ditawarkan oleh pemilik usaha. 

1.10 Unified Modelling Language (UML) 

UML (Unified Modelling Langauge) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari 

informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat 

lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari system 

perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dari system non perangkat lunak 

lainnya [9]. 

Dengan menggunakan UML, tim pengembang software akan mempuyai 

banyak keuntungan, seperti memudahkan komunikasi dengan sesama anggota 

anggota tim tentang software apa yang akan dibuat, memudahkan integrasi ke 

dalam area pengerjaan software karena bahasa ini berbasiskan meta-models dimana 

meta-models bisa mendefinisikan proses-proses untuk mengkonstruksikan konsep-

konsep yang ada.  

UML menyediakan kumpulan alat yang sudah terstandarisasi, yang 

digunakan untuk mendokumentasikan analisis dan perancangan sebuah sistem 
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perangkat lunak. Peralatan utama UML adalah diagram-diagram yang digunakan 

untuk membantu manusia dalam memvisualisasikan proses pengembangan sebuah 

sistem perangkat lunak, sama seperti penggunaan denah (blueprint) dalam 

pembuatan bangunan. 

Diagram-diagram yang terdapat di dalam pemodelan UML adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang 

diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case 

mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem [10]. 

Use Case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah 

aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan 

sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Use Case 

No Simbol Nama Keterangan 

1 
 

Aktor/Pemeran Mewakili peran orang, 

sistem yang lain atau alat 

berkomunikasidengan  

use case 

2  

 

Use Case Abstraksi dari interaksi 

antara sistem dan aktor 

3  

 

Association Abstraksi dari 

penghubung antara aktor 

dan use case. 

4  

 

Generalisasi Menunjukkan 

spesialisasiaktor untuk 

dapatberpartisipasi dalam 

use case 
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5 <<include>> 

 

 Menunjukkan bahwa 

suatu use case seluruhnya 

merupakan fungsionalitas 

dari use case lainnya 

6 <<extend>> 

 

 Menunjukkan bahwa 

suatu use case merupakan 

tambahan fungsional dari 

use case lainnya jika suatu 

kondisi terpenuhi 

 

2. Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi 

akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan 

dan desain berorientasi objek. Class diagram menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Class diagram 

menggambarkan struktur dan deskripsi class, packagedan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-

lain [10].  

Class Diagram memiliki tiga area pokok: 

a. Nama (dan stereotype) 

b. Atribut 

c. Metoda 
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Gambar 2.9 Contoh Class Diagram 

 

3. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, 

yang mungkin terjadi, dan decision bagaimana mereka berakhir. Activity 

diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi 

pada beberapa eksekusi. 

Activity Diagram merupakan state diagram khusus, dimana 

sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh 

selesainya state sebelumnya (internal processing). Oleh karen itu, activity 

diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan 

interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-

proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum [8]. 
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Gambar 2.10 Contoh Activity Diagram 

 

4. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa 

message yang menggambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri 

atas dimensi waktu vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek 

yang terkait) [8]. 

Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan dari 

sebuah atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari 

sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang 

menjadi trigger aktifitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi 

secraa internal dan output apa yang dihasilkan. 
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Gambar 2.11 Controh Sequence Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


