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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan 

2.1.1 Penjelasan Tugas, Fungsi, dan Tujuan 

Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi adalah suatu instansi yang berada 

dinaungan kementerian dinas soaial tenaga kerja dan transmigrasi 

(Dinsosnakertrans). Instansi seperti ini berada diseluruh wilayah Indonesia, seperti 

halnya kantor dinsosnakertrans yang berada di kota Pasuruan ini. Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) merupakan Dinas di 

Pemerintah Kota Pasuruan yang terbentuk dengan berdasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan 

(Lembaran Daerah Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) dan juga 

Peraturan Walikota  Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tentunya setiap instansi ini yang tersebar 

diseluruh daerah Indonesia memiliki kepala yang memimpin. Tugas pokok kepala 

dinsosnakertrans yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang 

tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya meliputi 

perlindungan tenaga kerja, bursa kerja, kesejahteraan tenaga kerja, hubungan 

industrial, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi. Berikut beberapa tujuan dari 

dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi. [4] 

1. Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan  

produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja. 

2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan syarat kerja 

untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan perlindungan 

tenaga kerja. [4] 
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2.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

“Terwujudnya tenaga kerja, transmigran serta masyarakat yang produktif, mandiri 

dan sejahtera.” 

2. Misi 

a. Meningkatkan derajat kehidupan sosial. 

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigran. 

c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (tenaga 

kerja dan transmigran) yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan kerja. 

d. Meningkatkan peluang kerja. 

e. Menciptakan hubungan industrial. [4] 

 

2.1.3 Cara Kerja Sistem Saat Ini 

1. Para pencari kerja mendaftarkan data diri mereka ke Dinas sosial Tenaga kerja 

dan Transmigrasi Kota pasuruan, agar namanya terdaftar dalam 

penggangguran terdaftar. 

2. Pengisian form ataupun formulir pendaftaran. 

3. Melengkapi administrasi bagi daftar pencari kerja seperti kartu keluarga (KK), 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy ijazah yang terlegalisir, foto ukuran 

4x6 cm. 

4. Para pencari kerja atau penggangguran terdaftar menunggu informasi lebih 

lanjut dari pihak dinas sosial tenaga kerja, jika ada suatu pekerjaan bagi 

mereka. Disini petugas akan mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada para 

pencari kerja bila ada informasi lowongan pekerjaan dan informasi pelatihan. 

5. Jika sudah mendapatkan panggilan informasi lowongan kerja dari dinas sosial 

tenaga kerja dan transmigrasi Kota Pasuruan, para pencari kerja terlebih dahulu 

mendapatkan pelatihan sesuai keahliannya yang mereka miliki. 

6. Pada tahap terakhir setalah menyelesaikan masa pelatihan para pencari kerja 

berhak memilih perusahaan yang dituju. 

7. Informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan dikhususkan bagi para 

pengangguran terdaftar yang sudah memenuhi syarat-syarat di atas. 
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2.1.4 Analisa Situasi 

1. Pada sistem yang terdahulu terdapat masalah dalam hal pendataan penduduk 

yang masih secara manual 

2. Pada sistem yang terdahulu terdapat permasalahan dalam hal pemberian 

informasi lowongan pekerjaan dan informasi pelatihan kerja. 

3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengeluarkan biaya lebih 

untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan kepada para 

pencari kerja. 

4. Petugas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan 

mengalami kesulitan dalam pengelolahan data-data penduduk dan pemberian 

informasi kepada penduduk. 

5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan mengalami 

kesulitan dalam pemberian penyuluhan tentang ketenagakerjaan kepada 

penduduk dikarenakan mereka masih belum mengetahui daerah mana saja 

yang membutuhkan penyuluhan tersebut. 

6. Para pencari kerja harus bersusah payah ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Pasuruan yang bertujuan melakukan tahap untuk 

mendaftarkan diri mereka supaya mereka termasuk dalam pengangguran 

terdaftar. Dan itu membutuhkan biaya serta tenaga yang lebih. 

7. Para pencari kerja juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi 

lowongan pekerjaan dan pelatihan. 

2.1.5 Solusi Yang Akan Dilakukan  

1. Memudahkan petugas dalam hal pendataan penduduk dengan membuat sistem 

aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan menggunakan mobile. 

2. Pada sistem aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan 

menggunakan mobile terdapat fitur informasi lowongan pekerjaan dan 

pelatihan. Dengan adanya fitur ini petugas dapat memberikan informasi 

lowongan pekerjaan dan pelatihan secara real time kepada penduduk. Fitur ini 

terdapat pada website server yang berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Pasuruan. 

3. Pada sistem aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan 

menggunakan mobile terdapat fitur management data penduduk. Dengan 
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adanya fitur ini petugas dapat mengelola data-data penduduk yang sudah 

masuk didalam database server. Fitur ini terdapat pada website server yang 

berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. 

4. Pada sistem aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan 

menggunakan mobile terdapat fitur pemetaan. Dimana fitur ini memudahkan 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan dalam hal 

pemberian penyuluhan kepada penduduk, dikarenakan pada fitur pemetaan 

tersebut terdapat petunjuk di daerah mana saja penduduk yang memerlukan 

penyuluhan tentang tenaga kerja. 

5. Pada sistem aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan 

menggunakan mobile. Para pencari kerja tidak perlu bersusah payah dalam hal 

pendataan data diri meraka, dikarenakan mereka dapat menginputkan data diri 

meraka dengan menggunakan smartphone yang mereka miliki. Pada sistem ini 

para pencari kerja mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan. 

Dengan demikian meraka dapat memilih lowongan pekerjaan yang mereka 

inginkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.  

6. Pada sistem aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja dengan 

menggunakan mobile. Terdapat fitur feedback yang berguna bagi para pencari 

kerja jika mereka masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada petugas.  

2.2 Pemetaan 

2.2.1 Definisi Pemetaan 

Dalam kamus bahasa Indonesia peta adalah gambar atau lukisan pada kertas 

dan sebagainya yg menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya, 

reputasi representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, 

seperti batas daerah, sifat permukaan, denah. Sebelum memahami lebih jauh 

tentang pemetaan, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan peta. Peta 

adalah suatu representasi atau gambaran unsur–unsur atau kenampakanmabstrak 

yang dipilih dari permukaan bumi atau benda–benda angkasa danumumnya 

digambarkan pada satu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. [5] 

Pada pengertian pemetaan yang lainnya adalah suatu representasi 

konvensional (miniatur) dari unsur-unsur (fatures) fisik (alamiah dan buatan 
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manusia) dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi di atas media bidang 

datar dengan skala tertentu. [6] Jadi dari dua definisi diatas maka pemetaan 

merupakan proses pengumpulan data untuk usaha dalam menyampaikan, 

menganalisa dan mengklasifikasikan dengan menggambarkan kondisi alamiah 

tertentu secara meruang dan memindahkan keadaan sesungguhnya kedalam peta 

dasar yang dinyatakan dengan menggunakan skala peta. 

2.2.2 Fungsi Pemetaan 

Semua peta mempunyai satu hal yang sifatnya umum yaitu menambah 

pengetahuan dan pemahaman geografikal bagi para pengguna. Dalam perencanaan 

pembangunan hampir semua  memerlukan peta sebelum pencanaan tersebut 

dimulai. Hal ini sesuai dengan fungsi peta yaitu: 

1. Memberikan informasi pokok dari aspek keuangan tentang karakteristik dari 

suatu daerah. 

2. Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang 

dilakukan 

3. Sebagai suatu alat menganalisis dalam mendapatkan suatu kesimpulan. 

4. Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang dianjurkan. 

Demikian pula suatu kegiantan penelitian, peta berfungsi sebagai berikut: 

1. Alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran tentang 

daerah yang akan diteliti. 

2. Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya memasukkan data 

yang ditemukan di lapangan. 

3. Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian. 

2.2.3 Klasifikasi Pemetaan 

Ditinjau dari isinya, klasifikasi peta dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, 

yaitu: [5]  

1. Penggolongan peta menurut isi (content) 

a. Peta umum atau peta rupa bumi atau dahulu disebut peta topografi yaitu peta 

yang menggambarkan bentang alam secara umum dipermukaan bumi, dengan 

menggunakan skala tertentu. Peta–peta yang bersifat umum masuk dalam 



10 
 

kelompok ini seperti peta dunia, atlas, dan peta geografi yang berisi informasi 

umum. 

b. Peta tematik adalah peta yang memuat tema–tema khusus untuk kepentingan 

tertentu, yang bermanfaat dalam penelitian, ilmu pengetahuan, perencanaan, 

pariwisata, dan sebagainya. Contoh peta tematik: peta kepadatan penduduk, 

peta penggunaan tanah, peta mata pencaharian dan sebagainya. Klasifikasi 

peta dapat dikelompokkan dalam tiga golongan.  

c. Peta Navigasi (Chart) adalah peta yang dibuat secara khusus atau bertujuan 

praktis untuk membantu para navigasi laut, penerbangan maupun perjalanan. 

Unsur yang digambarkan dalam, chart meliputi rute perjalanan dan faktor–

faktor yang sangat penting sebagai panduan perjalanan seperti lokasi kota–

kota, ketinggian daerah atau bukit–bukit, maupun kedalaman laut. Komponen 

peta tematik merupakan informasi tepi peta, meliputi judul peta, skala peta, 

orientasi peta, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, inset peta dan 

legenda peta. Biasanya komponen peta tematik ini diatur sedemikian rupa 

dengan memperhatikan aspek selaras, serasi, seimbang atau disingkat 3S. 

Untuk memudahkan memahami peta, maka peta akan kita kelompokan sesuai 

dengan sudut pandangannya. 

2. Menurut skalanya peta digolongkan menjadi: [5] 

a. Peta Kadaster, berskala 1: > 100 s/d  1: 5000 

Peta jenis ini terdapat pada Dinas Agraria yang menggambarkan peta tanah 

hak milik ( letter C ). 

b. Peta Skala Besar , berskala 1: > 5000 s/d  1: 250.000 

Peta jenis ini dipergunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang 

relatif sempit, seperti : Peta Desa,Peta Kecamatan dan sebagainya 

c. Peta Skala Sedang,berskala  1: > 250.000 s/d 1: 500.000 

Peta jenis ini dipergunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, 

seperti : Peta Propinsi Jawa Tengah, Peta DKI Jakarta dan sebagainya. 

Peta Skala Kecil, berskala  1: > 500.000 s/d 1: 1.000.000 

Peta jenis ini dipergunakan untuk menggambarkan daerah yang cukup luas 

yang biasanya berupa negara, seperti : Peta Indonesia, Peta Kanada dan 

sebagainya. 
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d. Peta Geografi, berskala  1: > 1.000.000 

Peta jenis ini biasanya dipergunakan untuk menggambarkan sekelompok 

negara, benua atau dunia, seperti : Peta ASEAN, Peta Afrika dan sebagainya. 

Ada beberapa cara untuk menyatakan skala peta sebagai berikut: 

1. Skala angka/skala pecahan 

Skala angka yaitu skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta 

dengan jarak sebenarnya di lapangan, yang dinyatakan dengan angka atau pecahan. 

Contoh: 

a. Skala angka 1: 50.000 

b. Skala pecahan 1/50.000 

Maka skala tersebut menyatakan bahwa satuan jarak pada peta mewakili 50.000 

satuan jarak horisontal di permukaan bumi. Jadi 1 cm di peta memiliki 50.000 cm 

di lapangan. 

2. Skala verbal 

Skala verbal yaitu skala yang dinyatakan dengan kalimat atau skala yang 

menunjukkan jarak inci di peta sesuai dengan sejumlah mil di lapangan. Contoh: 1 

inci to one mile = 1 : 63.660. 

3. Skala grafis  

Skala grafis yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus, yang dibagi-bagi 

dalam bagian sama. Sertiap bagian menunjukkan kesatuan panjang yang sama 

pula. Contoh: dari skala angka 1: 50.000, menjadi skala grafis. [6] 

2.3 Tenaga Kerja  

2.3.1 Definisi Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan mereka yang melakukan kegiatan ekonomi yang 

mempunyai kemampuan untuk bekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan 

orang lain maupun yang belum terikat dalam suatu hubungan kerja. [7]  

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau 

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. [8] Secara 
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garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga 

kerja dan bukan tenaga kerja.  

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang sedang 

mencari atau sudah terikat dalam suatu hubungan kerja dan menghasilkan barang 

atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah 

untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. 

2.3.2 Kriteria Tenaga Kerja 

Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari pada sejumlah 

obyek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu 

berdasarkan ciri-ciri yang sama. [9] Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah 

pengelompokan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria 

yang sudah ditentukan, yaitu: 

1. Berdasarkan penduduknya 

a. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup 

bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja, meraka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang 

berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. [10] 

b. Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau 

bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga 

Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka 

yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh 

kelompok ini adalah anal-anak, pensiunan, dan para lansia (lanjut usia). [10] 

2. Berdasarkan angkatan kerja 

a. Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau 

kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal 

dan nonformal. Contohnya: dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. 

b. Tenaga Kerja Terlatih 
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Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini 

dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai 

pekerjaan. Contohnya: Mekanik, Apoteker, dan lain-lain. 

c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang 

hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya: kuli bangunan, pembantu 

rumah tangga, buruh angkut, Petani dan lain-lain. [11] 

2.4 Android 

2.4.1 Anatomi Android 

Android adalah sebuah sistem operasi (OS) bersifat open source (terbuka) 

yang dimiliki oleh Google Inc. Pada awal peluncuran, Android hanya digunakan 

untuk perangkat mobile, yaitu telepon seluler. Namun, seiring perkembangannya, 

sejak Android 3.0 (Honeycomb) diluncurkan, sistem operasi Android resmi 

digunakan dalam komputer tablet. OS tersebut hingga versi Android 4.1 (Jelly 

Bean) dianggap paling cocok diaplikasikan pada komputer tablet. [12] 

2.4.1.1 Application Layer 

Puncak dari diagram arsitektur Android adalah lapisan aplikasi dan widget. 

Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang paling tampak pada pengguna ketika 

menjalankan program. Lapisan ini berjalan dalam Android runtime dengan 

menggunakan kelas dan servis yang tersedia pada framework aplikasi. Lapisan 

aplikasi Android sangat berbeda dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Pada 

android semua aplikasi, baik aplikasi inti (native) maupun aplikasi pihak ketiga 

berjalan diatas lapisan aplikasi dengan menggunakan pustaka API (Application 

Programming Interface). 

2.4.1.2 Application Framework 

Kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi Android, selain itu juga menyediakan abstraksi generik 

untuk mengakses perangkat, serta mengatur tampilan user interface dan sumber 

daya aplikasi. 

Bagian terpenting dalam kerangka aplikasi android adalah sebagai berikut: 
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1. Activity Manager, berfungsi untuk mengkontrol siklus hidup aplikasi dan 

menjaga  keadaan “Backstack” untuk navigasi penggunaan. 

2. Content Providers, berfungsi untuk merangkum data yang memungkinkan 

digunakan oleh aplikasi lainnya dan seperti daftar nama. 

3. Resource Manager, berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada dalam 

program. Serta menyediakan akses sumber daya diluar kode program, seperti 

karakter, grafik, dan file layout. 

4. Location Manager, berfungsi untuk memberikan informasi detail mengenai 

lokasi perangkat Android berada. 

5. Notification Manager, berfungsi mencangkup berbagai macam peringatan 

seperti, pesan masuk, janji dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada 

statusbar. 

2.4.1.3 Android Runtime 

Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android 

menjadi lebih tangguh dengan, paket pustaka yang telah ada: 

Dalam android runtime terdapat 2 bagian utama, antara lain: 

1. Pustaka Inti, Pustaka Inti Android menyediakan hampir semua fungsi yang 

terdapat pada pustaka java serta beberapa pustaka khusus Android 

2. Mesin Virtual Dalvik, Dalvik merupakan sebuah mesin virtual yang 

dikembangkan oleh Dan Bornstein. Dalvik hanyalah interpreter mesin virtual 

yang mengeksekusi file dalam format Dalvik Executable (*.dex). Dengan 

format ini Dalvik akan mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan 

pengalamatan memori pada file yang dieksekusi. 

2.4.1.4 Libraries 

Android menggunakan beberapa paket putaka yang terdapat pada C/C++ 

dengan standar Berkeley Software Distribution (BSD) hanya setengah dari yang 

aslinya untuk tertanam pada kernel linux. Beberapa pustaka diantaranya: 

1. Media Library berfungsi untuk memutar dan merekam berbagai macam format 

audio dan video. 

2. Surface Manager berfungsi untuk mengatur hak akses layer dari berbagai 

aplikasi. 
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3. Graphic Library termasuk didalamnya SGL dan OpenGL berfungsi untuk 

tampilan 2D dan 3D. 

4. SQLite berfungsi untuk mengatur relasi database yang digunakan pada 

aplikasi. 

5. SSI dan Web Kit berfungsi untuk browser dan keamanan internet. 

Pustaka-putaka tersebut bukanlah aplikasi yang berjalan sendiri. Sejak versi 

Android 1.5 pengembang dapat membuat dan menggunkan pustaka sendiri 

menggunakan Native Development Toolkit (NDK). [6] 

2.5 Pengertian Web Service 

Web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses 

oleh aplikasi lain melalui internet atau intranet dengan menggunakan XML sebagai 

format pengiriman pesan. Implementasi dari teknologi web service memungkinkan 

aplikasi saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan dokumen 

berformat XML dan protokol pengiriman pesan SOAP (Simple Object Access 

Protocol) melalui HTTP. [13] 

2.6 REST (Representational State Transfer) 

REST merupakan salah satu jenis web service yang memiliki konsep 

perpindahan antar state. State di sini dapat diumpamakan saat browser melakukan 

request berupa halaman web, server akan merespon dengan mengirimkan state 

halaman web ke browser. REST bekerja dengan bernavigasi melalui link-link HTTP 

untuk melakukan aktivitas tertentu, seakan-akan terjadi perpindahan state satu sama 

lain. Perintah HTTP yang bisa digunakan adalah fungsi GET, POST, PUT, dan 

DELETE. Proses pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk XML ataupun 

JSON. [14] 

2.7 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 Java Script, 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 

http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
http://www.ecma-international.org/publications/files/ecma-st/ECMA-262.pdf
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keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena 

sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. [15] 

JSON terbuat dari dua struktur: 

a. 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. 

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

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

(sequence). 

2.8 Google Maps Service 

Google Map Service adalah sebuah jasa peta global virtual gratis dan online 

yang disediakan oleh perusahaan Google. Google Maps yang dapat ditemukan di 

alamat http://maps.google.com. Google Maps menawarkan peta yang dapat diseret 

dan gambar satelit untuk seluruh dunia. Google Maps juga menawarkan pencarian 

suatu tempat dan rute perjalanan. [16]  

Google Maps API adalah sebuah layanan (service) yang diberikan oleh 

Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam 

mengembangkan aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk 

memanipulasi peta, dan menambah konten melalui berbagai jenis services yang 

dimiliki, serta mengijinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi enterprise 

di dalam websitenya. [16] Pengguna dapat memanfaatkan layanan-layanan yang 

ditawarkan oleh Google Maps setelah melakukan registrasi dan mendapatkan 

Google Maps API Key.Google menyediakan layanan ini secara gratis kepada 

pengguna di seluruh dunia. 

2.9 Geocoding 

Geocoding adalah proses konversi alamat (seperti "1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA") menjadi koordinat geografis (seperti garis lintang 

37,423021 dan garis bujur -122,083739), yang bisa Anda gunakan untuk 

menempatkan marker pada peta, atau memosisikan peta. [17] 

2.10 Unified Modelling Language (UML) 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang telah 

menjadi standar yang paling sering digunakan saat ini untuk merancang dan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
http://maps.google.com/
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mendokumentasikan rancangan software. UML merupakan permodelan yang 

digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks 

sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. [18] 

2.10.1 Use Case Diagram 

Use-case adalah deskripsi dari urutan aksiaksi yang ditampilkan sistem 

yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor. [19] Simbol-simbol 

use case  dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram 

No Nama Keterangan Simbol 

1 Aktor 

Menggambarkan semua objek di 

luar sistem (bukan hanya pengguna 

sistem/perangkat lunak) yang 

berinterasi dengan sistem yang 

dikembangkan. 

 

2 Use case 
Menggambarkan fungsionalitas 

yang dimiliki sistem.  

3 

Hubungan 

(link) / 

Assocation 

Mendeskripsikan hubungan antar 

aktor mana saja yang terlibat dalam 

use case. 
 

 

2.10.2 Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 

menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). [19] Class memiliki tiga area pokok yaitu Nama, Atribut, dan 

Metoda. 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut: 

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan. 
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2. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-anak 

yang mewarisinya. 

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

Simbol-simbol class diagram dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Simbol-simbol Class Diagram 

No Nama Keterangan Simbol 

1 Class 

Menggambarkan konsep dasar permodelan 

sistem.  

Bagian atas menunjukkan mana dari class. 

Bagian tengah menunjukkan atribut dari 

class. Bagian bawah menunjukkan method 

dari sebuah class. 

 

2 Association 
Medeskripsikan hubungan antar-instance 

suatu class 
 

3 Dependency 
Menunjukkan relasi antardua elemen 

model  

4 
Generalizati

on 

Menunjukkan relasi antara pengklasifikasi 

yang memiliki deskripsi yang bersifat lebih 

umum dengan berbagai pengklasifikasi 

yang lebih spesifik, dan digunakan dalam 

struktur pewarisan 

 

2.10.3 Activity Diagram 

Activity Diagram yaitu memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses 

bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan 

sebuah flowchart karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivitas 

ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas ke keadaan sesaat (state). [19] 

Simbol-simbol activity diagram dapat dilihat pada tabel 2.3. 
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Tabel 2. 3 Simbol-simbol Activity Diagram 

No Jenis Keterangan Simbol 

1 
Initial 

State 

Titik awal untuk memulai suatu 

aktivitas.  

2 Final State 
Titik akhir untuk mengakhiri suatu 

aktivitas. 
 

3 Activity Menandakan sebuah aktivitas 
 

4 Decision 
Pemilihan untuk pengambilan 

keputusan. 
 

5 Fork/join 

Menunjukkan kegiatan menggabungkan 

dua panel activity menjadi satu atau satu 

panel activity menjadi dua. 

 

6 Send Tanda untuk pengiriman. 
 

7 Receive Tanda untuk penerimaan.  

8 
Control 

flow 
Arus aktifitas  

9 Note Catatan khusus untuk sebuah aktifitas  

 

2.10.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu 

urutan tertentu. Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang 

seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu didalam use case. [19] 

Simbol-simbol sequence diagram dapat dilihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2. 4 Simbol-simbol Sequence Diagram 

No Nama Keterangan Simbol 

1 Object 

Object adalah instance dari sebuah 

class yang dituliskan tersusun 

secara horizontal diikuti lifeline. 
 

2 Activation 

Indikasi keberadaan sebuah objek 

yang melakukan suatu aksi.  

3 Lifetine 
Indikasi keberadaan sebuah objek 

dalam basis waktu.  

4 Message 
Indikasi untuk komunikasi antar 

objek.  

5 Self-Message 
Komunikasi kembali kedalam 

objek itu sendiri.  

2.11 Framework CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan framework PHP yang diklaim memiliki eksekusi 

tercepat dibanding dengan framework lainnya. CodeIgniter bersifat open source 

dan menggunakan model basis MVC (Model View Controller), yang merupakan 

model konsep modern framework yang digunakan saat ini. [20] 

Framework sendiri adalah suatu kerangka kerja dalam aplikasi yang 

didalamnya memiliki fungsi-fungsi (bagian-bagian) program yang telah disusun, 

sehingga programmer tidak perlu membuat kode dari nol, karena framework telah 

memberikan library yang diperlukan. Kelebihan Codeigniter antara lain: 

1. Gratis 

2. Mendukung PHP4 dan PHP5 

3. Berukuran kecil dan cepat 

4. Dokumentasi lengkap 

5. Menggunakan konsep MVC 

6. Memiliki komunitas yang besar 
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Konsep MVC memiliki kepanjangan dari Model View Controller, dengan 

konsep MVC segala macam logika dan layout telah dipisahkan,  sehingga 

programmer dapat mengerjakan masing-masing tugas secara fokus dan 

membangun web dengan cara terstruktur. Alur kerja dari MVC dapat dilihat pada 

gambar 2.1: 

 

Gambar 2. 1 Cara Kerja MVC (Model View Controller) [20] 

Model, digunakan sebagai presentasi database. Berbeda dengan Framework 

CakePHP. Dalam Codeigniter,  segala macam perintah query SQL diletakkan 

dalam file model, seperti insert, update, delete dan select. Karena semua 

berhubungan dengan database. 

Controller, digunakan sebagai pengendali (control) antara view dan model melalui 

permintaan dari HTTP. 

View, suatu halaman khusus yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada 

client. Secara definisi, segala macam permintaan yang dikelola oleh controller dan 

model, akan dikirimkan kepada view sesuai hasil permintaan yang di-request [20] 

Ada pula Sistem kerja Codeigniter yang dapat di lihat pada gambar 2.2: 

 

Gambar 2. 2 Cara Kerja Framework CodeIgniter [20] 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  [20] 

1. Index.php merupakan controller awal yang menginisialisasikan kebutuhan

untuk menjalankan CodeIgniter.

2. Router/Routing merupakan bagian yang menentukan kegiatan yang harus

dilakukan ketika ada request/permintaan dari client/browser.

3. Caching merupakan bagian yang mengecek apakah data sudah pernah diminta

atau belum. Jika cache dalam keadaan aktif, maka akan langsung dikirimkan

kepada client/browser dengan mengabaikan alur kerja normal.

4. Security, sebelum aplikasi dikirim, maka akan lebih dahulu data difilter sebagai

keamanan.

5. Controller merupakan pengendali dari jalannya aplikasi, dan akan segera

memproses sesuai request/permintaan yang diminta, yaitu models, libraries,

helpers, plugins dan scripts.

6. View, merupakan bagian untuk menyajikan suatu informasi ke client/browser

sesuai dengan permintaan yang diminta (setelah melewati tahap 1 sampai

dengan 5).

2.12 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah suatu bahasa pemprograman yang 

digunakan untuk menerjemahkan baris kode program menjadi kode mesin yang 

dapat dimengerti oleh  komputer yang bersifat server-side yang dapat ditambahkan 

ke dalam HTML. [21] Ada pula keistimewaan dari PHP: 

1. Cepat

2. Open Source

3. Mudah dipelajari

4. Multi-platform

5. Dukungan technical-support

6. Banyak komunitas PHP

7. Dapat mendukung banyak database


