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2. BAB II

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Agen Travel 

Menurut (Zulfikar, dkk, 2013) Agen travel (Travel Agency) adalah retail 

bisnis yang memberikan jasa kepada customer dalam bidang transportasi 

penumpang seperti rental mobil, pesawat terbang, kapal laut. Kebanyakan agen 

travel membagi proses bisnisnya menjadi 2 yaitu membuat jadwal untuk bisnis 

traveler dan menspesialisasikan untuk komersial. Ada sebagian agen travel yang 

menyediakan layanan dengan cara menyebarkan agen-agen travel tersebut. 

2.1.1. Point-to-point 

Transit point-ot-point adalah sebuah sistem transportasi seperti pesawat, 

bus, atau kereta langsung menuju ke tujuan. Penumpang diharuskan untuk datang 

langsung ke tempat pemberangkatan (central location) terlebih dahulu. 

2.1.2. Door-to-door 

Door to door service adalah sebuah layanan angkutan penumpang dengan 

sistem layanan penjemputan penumpang (Door) dan pengantaran penumpang 

sampai ke tempat tujuan (Door) sesuai dengan trayek. 

2.2. Aplikasi Mobile 

Aplikasi Mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan Anda 

melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon 

seluler atau Handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat 

dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, 

belajar, mengerjakan pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. 

Pemanfaatan aplikasi mobile untuk hiburan paling banyak digemari oleh hampir 

70% pengguna telepon seluler, karena dengan memanfaatkan adanya fitur game, 

music player, sampai video player membuat kita menjadi semakin mudah 

menikmati hiburan kapan saja dan dimanapun (Yani, 2013). 
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2.3. Android 

2.3.1. Definisi Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan komputer 

tablet layar sentuh (touch screen) yang berbasis linux (Kasman 2015 : 2) 

2.3.2. Arsitektur Aplikasi Android 

Menurut (Kasman 2015 : 7) Google mengibaratkan Android sebagai 

sebuah tumpukan software. Setiap lapisan dari tumpukan ini menghimpun 

beberapa program yang mendukung fungsi-fungsi spesifik dari sistem operasi. 

Berikut ini susunan dari lapisan-lapisan tersebut jika dilihat dari lapisan dasar 

hingga lapisan teratas. 

 
Gambar 2.1 Lapisan Arsitektur Aplikasi Android 

(Sumber : Wei-Meng Lee. Willey Publishing) 

1. Linux Kernel 

Tumpukan paling bawah pada arsitektur Android ini adalah kernel. 

Google menggunakan kernel Linux versi 2.6 untuk membangun sistem 

Android, yang mencakup memory management, security setting, power 

management, dan beberapa driver hardware. Kernel berperan sebagai 

abstraction layer antara hardware dan keseluruhan software. Sebagai 

contoh, HTC GI dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan 

pengguna mengirimkan perintah ke hardware kamera. 
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2. Android Runtime 

Lapisan setelah Kernel Linux adalah Android Runtime. Android 

Runtime ini berisi  Core Libraries dan Dalvik Virtual Machine. Core 

Libraries mencakup serangkaian inti library Java, artinya Android 

menyertakan satu set library-library dasar bahasa pemrograman Java. 

Dalvik adalah Java Virtual Machine yang memberi kekuatan pada 

sistem Android. Dalvik VM ini di optimalkan untuk telepon seluler. 

Setiap aplikasi yang berjalan pada Android berjalan pada 

processnya sendiri, dengan instance dari Dalvik Virtual Machine. Dalvik 

telah dibuat sehingga sebuah piranti yang memakainya dapat menjalankan 

multi Virtual Machine dengan efisien. Dalvik VM dapat mengeksekusi file 

dengan format Dalvick Executable (.dex) yang telah dioptimasi untuk 

menggunakan minimal memory footprint Virtual Machine ini register-

based, dan menjalankan class-class yang di compile menggunakan 

compiler Java yang kemudian ditransformasi menjadi format (.dex) 

menggunakan “dx” tool yang telah disertakan. 

Dalvik Virtual Machine (VM) menggunakan kernel Linux untuk 

menjalankan fungsi-fungsi seperti threading dan low-level memory 

management. 

3. Libraries 

Bertempat di level yang sama dengan Android Runtime adalah 

Libraries. Android menyertakan satu set library-library dalam bahasa 

C/C++ yang digunakan oleh bergbagai komponen yang ada pada sistem 

Android. Kemampuan ini dapat diakses oleh programmer melewati 

Android application framework. Sebagai contoh Android mendukung 

pemutaran audio, video, dan gambar. 

Berikut ini beberapa core library tersebut : 

1) System C library 

Diturunkan dari implementasi standard C system library (libc) 

milik BSD, dioptimasi untuk piranti embedded berbasis Linux. 

2) Media Libraries 

Berdasarkan PacketVideo’s OpenCORE; library-library ini 
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mendukung playback dan recording dari berbagai format audio dan 

video popular, meliputi MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, 

dan PNG 

3) Surface Manager 

Mengatur akses pada display dan lapisan composites 2D dan 3D 

graphic dari berbagai aplikasi 

4) LibWebCore 

Web browser engine modern yang mensupport android browser 

maupun embeddable web view. 

5) SGL 

The underlying 2D graphics engine 

6) 3D libraries 

Implementasi berdasarkan OpenGL ES 1.0 APIs; library ini 

menggunakan hardware 3D acceleration dan highly optimized 3D 

software rasterizer 

7) FreeType 

Bitmap dan vector font rendering 

8) SQLite 

Relational database engine yang powerful dan fingan tersedia 

untuk semua aplikasi. 

4. Aplication Framework 

Lapisan selanjutnya adalah Aplication Framework yang mencakup 

program untuk mengatur fungsi-fungsi dasar smartphone. Application 

Framework adalah serangkaian tool dasar seperti alokasi resource 

smartphone, aplikasi telepon, pergantian antar proses atau program, dan 

pelacakan lokasi fisik telepon. Para pengembang aplikasi memiliki aplikasi 

penuh kepada tool-tool dasar tersebut, dan memanfaatkannya untuk 

menciptakan aplikasi yang lebih kompleks. 

Programmer mendapatkan akses penuh untuk memanfaatkan API-

API (Android Protocol Interface) yang juga digunakan core applications. 
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Arsitektur aplikasi didesain untuk menyederhanakan pemakaian kembali 

komponen-komponen setiap aplikasi dapat menunjukkan kemampuannya 

dan aplikasi lain dapat memakai kemampuan tersebut. Mekanisme yang 

sama memungkinkan pengguna mengganti komponen-komponen yang 

dikehendaki. 

Di dalam semua aplikasi terdapat service dan sistem yang meliputi: 

1) Satu set Views yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi 

meliputi lists, grids, text boxes, buttons, dan embeddable web 

browser 

2) Content Providers yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses 

data dari aplikasi lain (misalnya Contacts), atau untuk membagi 

data yang dimilikinya. 

3) Resource Manager, menyediakan akses ke non-code resources 

misalnya localized strings, graphics, dan layout files 

4) Notification Manager yang memungkinkan semua aplikasi untuk 

menampilkan custom alerts pada status bar 

5) Activity Manager yang memanage life cycle of dari aplikasi dan 

menyediakan common navigation backstack 

5. Application 

Di lapisan teratas bercokol aplikasi itu sendiri. Di lapisan inilah 

anda menemukan fungsi-fungsi dasar smartphone seperti menelepon 

dan mengirim pesan singkat, menjalankan web browser, mengakses 

daftar kontak, dan lain-lain. Bagi rata-rata pengguna, lapisan inilah 

yang paling sering mereka akses. Mereka mengakses fungsi-fungsi 

dasar tersebut melalui user interface 

2.4. GPS 

GPS (Global Positioning System) adalah sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini 

didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan tiga-dimensi serta informasi 

mengenai waktu, secara kontinyu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan 

cuaca, bagi banyak orang secara simultan. Saat ini GPS sudah banyak digunakan 
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orang diseluruh dunia dalam berbagai bidang aplikasi yang menuntut informasi 

tentang posisi, kecepatan, percepatan ataupun waktu yang teliti. GPS dapat 

memberikan informasi posisi dengan ketelitian bervariasi dari beberapa millimeter 

(orde nol) sampai dengan puluhan meter. 

GPS memiliki kemampuan seperti dapat memberikan informasi tentang 

posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja dibumi ini 

tanpa tergantung cuaca. Hal yang perlu dicatat bahwa GPS adalah satu-satunya 

sistem navigasi ataupun sistem penentuan posisi dalam beberapa abad ini yang 

memiliki kemampuan handal seperti itu. Ketelitian dari GPS dapat mencapai 

beberapa mm untuk ketilitian posisinya, beberapa cm/s untuk ketelitian 

kecepatannya dan beberapa nano detik untuk ketelitian waktunya. Ketelitian 

posisi yang diperoleh akan tergantung pada beberapa faktor yaitu metode 

penentuan posisi, geometri satelit, tingkat ketelitian data, dan metode pengolahan 

data (Febiantoro, 2014). 

2.5. Google Maps 

Google Maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat 

popular. Google maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk 

melihat suatu daerah. Dengan kata lain, Google Maps merupakan suatu peta yang 

dapat dilihat dengan menggunakan suatu browser. Kita dapat menambahkan fitur 

Google Maps dalam web yang telah kita buat atau pada blog kita yang berbayar 

meupun yang berbentuk JavaScript. Cara membuat Google Maps untuk 

ditampilkan pada suatu web atau blog sangat mudah hanya dengan membutuhkan 

pengeahuan HTML serta JavaScript, serta koneksi Internet yang sangat stabil. 

Dengan menggunakan Google Maps API, kita dapat menhemat waktu dan biaya 

untuk membangun aplikasi peta digital yang handal, sehingga kita dapat focus 

hanya pada data-data yang akan ditampilkan. Dengan kata lain, kita hanya 

membuat suatu data sedangkan peta yang akan ditampilkan adalah milik Google 

sehingga kita tidak dipusingkan dengan membuat peta suatu lokasi, bahkan dunia. 

Dengan menggunakan metode rumus Haversine Formula maka dapat dicari titik 

jarak antara lokasi dengan titik pengguna handset tersebut. 
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Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang 

disediakan oleh Google, diantaranya adalah : 

1. ROADMAP, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi. 

2. SATELLITE, untuk menampilkan foto satelit. 

3. TERRAIN, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi. 

4. HYBRID, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula 

apa yang tampil pada ROADMAP (jalan dan nama kota) (Febiantoro, 

2014). 

2.6. Web Service 

2.6.1. Definisi Web Service 

Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web 

service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web untuk 

menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, sehingga 

sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan 

(service) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. 

(Perdede,dkk, 2013) 

Web service sebenarnya adalah kumpulan dari fungsi dan method yang 

terdapat pada sebuah server yang dapat dipanggil oleh klien dari jarak jauh, 

kemudian untuk memanggil method-method tersebut kita bebas menggunakan 

aplikasi yang akan dibuat dengan bahasa pemrograman apa saja yang dijalankan 

pada platform apa saja (Marthasari, 2010). 

Web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses 

oleh aplikasi lain melalui internet dengan menggunakan format pertukaran data 

sebagai format pengiriman pesan. Web service dapat dipanggil oleh aplikasi lain 

dengan menggunakan bantuan HTTP (HypertText Transfer protocol). Web 

service juga memungkinkan untuk dipanggil dengan menggunakan protocol lain 

seperti SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), namun yang paling umum 

digunakan HTTP. (Kasman 2015 : 12) 
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2.6.2. Arsitektur Web Service 

 
Gambar 2.2 Lapisan dasar Web service 

(Arsana, 2014) 

Gambar 2.2 merupakan blok bangunan web service yang mana 

menyediakan fasilitas komunikasi jarak jauh antara dua aplikasi yang merupakan 

layer arsitektur web service. 

• Layer 1 : protocol interne standar yang digunakan sebagai   sarana 

transportasi adalah HTTP dan TCP/IP. 

• Layer 2 : Simple Object Access Protocol (SOAP) berbasiskan XML 

dan digunakan untuk pertukaran informasi antar sekelompok layanan. 

• Layer 3 : Web service Definition Language (WSDL) digunakan  untuk 

mendiskripsikan attribute layanan. 

• Layer 4 : Universal Description Discovery and Integration, yang mana 

merupakan direktori pusat untuk deskripsi layanan. 

Marthasari  dkk  (2010)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  komponen  

web  service yaitu: 

a. Extensible Markup Language (XML ) 

XML merupakan dasar yang penting atas terbentuknya Web 

services. Web services dapat berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi yang 

memanggilnya dengan menggunakan XML , karena XML berbentuk teks 

sehingga mudah untuk ditransportasikan menggunakan protokol HTTP. Selain 

itu, XML juga bersifat platform independen sehingga informasi di dalamnya 
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bisa dibaca oleh aplikasi apapun pada platform apapun selama aplikasi 

tersebut menerjemahkan tag-tag XML  

b. Simple Object Access Protocol (SOAP) 

XML saja tidak cukup agar Web services dapat berkomunikasi 

dengan aplikasi yang lainya. XML yang digunakan untuk saling bertukar 

informasi antara web services dengan aplikasi yang lainya harus 

menggunakan sebuah format standard yang dapat dimengerti oleh keduaya. 

Format itulah yang dikenal dengan nama SOAP. SOAP (Simple Object 

Access Protocol) merupakan suatu format standard dokumen berbentuk XML 

yang digunakan untuk melakukan proses request dan responses antara web 

services dengan aplikasi yang memanggilnya. Dokumen SOAP digunakan 

untuk melakukan request disebut dengan SOAP request sedangkan 

dokumen SOAP yang diperoleh dari Web services disebut dengan SOAP 

responses. 

c. Web service Definition Language (WSDL) 

Sebelum mengakses sebuah Web services pastinya perlu 

mengetahui method-method apa saja yang disediakan oleh Web services 

tersebut, untuk mengetahuinya memerlukan sebuah dokumen yang bernama 

WSDL. WSDL (Web services Description Language) adalah sebuah 

dokumen dalam format XML    yang isinya  menjelaskan  informasi  detail  

sebuah  Web  services.  Di dalam WSDL dijelaskan method-method apa saja 

yang tersedia dalam Web services,  parameter  apa  saja  yang  diperlukan  

untuk  memanggil  sebuah method, dan apa hasil atau tipe data yang 

dikembalikan oleh method yang dipanggil tersebut. 

2.6.3. Teknologi REST 

REST Representational State Transfer yang disingkat REST merupakan 

salah satu jenis arsitektur untuk penerapan web service yang menerapkan konsep 

perpindahan antar state. State disini dapat digambarkan seperti peramban 

meminta suatu halaman situs, di sisi server akan mengirimkan state halaman situs 

yang sekarang ke peramban. Navigasi melalui URL yang disediakan sama halnya 

dengan mengganti state dari halaman situs. Sama seperti REST bekerja, dengan 
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bernavigasi melalui link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu. Seakan-akan 

terjadi perpindahan state antara satu dengan yang lain. Perintah HTTP yang bisa 

digunakan dalam REST adalah fungsi GET, POST, PUT atau DELETE. Dalam 

pengaplikasiannya, REST lebih banyak digunakan pada web service yang 

berorientasi data sumber daya. Sebutan untuk web service yang menerapkan 

arsitektur REST adalah RESTful web service (Rahman, dkk, 2013). 

2.6.4. Arsitektur REST 

Dibawah ini merupakan model dasar dari RESTful Web services. 
 

 
Gambar 2.3 Model dasar RESTful Web services 

(HostBridge,2009). 

1. Query Request Provider melalui HTTP dengan menggunakan URI 

(Uniform Resource Identifier). Request menggunakan methods (metode) 

HTTP untuk menentukan apakah request tersebut dimaksudkan untuk Create 

(menciptakan), Read (membaca), Update (memperbarui), atau Delete 

(menghapus) data. 

2. HostBridge  mengembalikan  sebuah  dokumen  dalam  bentuk  XML untuk 

Requester (pemohon) dengan CICS data enclosed. 

Diagram di atas menunjukkan dua web services : sebuah Provider 

(HostBridge) yang menyediakan layanan web services dan sebuah Request yang 

digunakan pada web services. Dalam model RESTful layanan dideskripsikan 

secara sendiri (self-describing), sehingga tidak diperlukan WSDL dan Server 

UDDI yang bertindak sebagai Broker (Arsana, 2014). 

Sehingga pada development web modern aksi CRUD tersebut dapat 

dimappingkan dengan HTTP method sebagai berikut : CREATE sebagai 

POST, RETREIVE sebagai GET, UPDATE sebagai PUT, dan DELETE sebagai 
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DELETE. Berikut merupakan penggunaan methods (metode) HTTP dalam REST 

Web services (Riyadi, 2013): 

Tabel 2.1 Metode HTTP dan Penggunaannya dalam REST (Riyadi, 2013). 

Metode Deskripsi 

GET Mendapatkan (read) sebuah sumber daya (resource) yang 

diidentifikasi dengan URI (Uniform Resource Identifier) 

POST Mengirimkan sumber daya (resource) ke server. Digunakan untuk 

membuat (create) suber daya baru 

PUT Mengirimkan suber daya (resource) ke server. Digunakan untuk 

memasukkan (insert) atau memperbarui (update) sumber daya yang 

tersimpan 

DELETE Menghapus (delete) sumber daya (resource) yang diidentifikasi 

dengan URI 

HEAD Mendapatkan metadata (response header) dari sumber daya 

(resource) yang diidentifikasi dengan URI 

Sampai sekarang, REST best practice dipilih oleh para pengembang dalam 

melakukan desain REST web service sehingga desain antara yang satu dengan 

yang lain bisa berbeda-beda tergantung masalah yang dihadapi. Beberapa aturan 

best practice tersebut adalah REST menggunakan URI sebagai identifier, interaksi 

menggunakan HTTP, serta format balasan harus valid dan konsisten. 

2.7. JSON (JavaScript Object Notation) 

2.7.1. Definisi 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 Pemrograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 Desember 1999. 

JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman 

apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh 

programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dan 

lain-lain. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa 

pertukaran data. 
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Kelebihan format data JSON adalah lebih unggul dibandingkan XML 

mulai dari kecepatan, penulisan yang lebih gampang dan coding untuk parsing 

yang lebih ringkas dan sederhana (Kasman 2015 : 132). 

2.7.2. Struktur Penulisan JSON 

Terdapat 2 tanda penting dalam penulisan json, yaitu { } dan [ ]. Tanda 

kurung kurawal ( { } ) menandakan JSONObject dan tanda kurung kotak ( [ ] ) 

menandakan JSONArray. 

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), table 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), vector (vector), daftar 

(list) atau urutan (sequence). 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut : 

1) Object adalah sepasang nama/nilai yang tidak terurutkan. Objek 

dimulai dengan  kurung kurawal buka ( { ) dan diakhiri dengan kurung 

kurawal tutup ( } ). Setiap nama diikuti dengan titik dua ( : )  dan 

setiap pasangan nama/nilai dipisahkan oleh koma ( , ). 

2) Array adalah kumpulan nilai yang terurutkan. Array dimulai dengan 

kurung kotak buka ( [ ) dan diakhiri dengan kurung kotak tutup ( ] ). 

Setiap nilai dipisahkan oleh tanda koma ( , ). 

3) Nilai (value) dapat  berupa sebuah string dalam tanda kutip ganda, 

atau angka, atau true atau false atau null, atau sebuah object atau 

sebuah larik. 

4) String adalah kumpulan dari nol atau lebih karakter Unicode, yang 

dibungkus dengan tanda kutip ganda. Di dalam string dapat digunakan 

backslash escapes “\” untuk membentuk karakter khusus. Sebuah 

karakter mewakili karakter tunggal pada string. String sangat mirip 

dengan string C atau Java. 
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5) Angka sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali format octal 

dan heksadesimal tidak digunakan (Kasman 2015 : 133-135). 

2.8. Aplikasi Berbasis Web 

Dalam rekayasa perangkat lunak, suatu aplikasi web (web application) 

adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu 

jaringan seperti Internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat 

lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa yang didukung penjelajah web 

(seperti HTML, JavaScript, AJAX, Java, dll) dan bergantung pada penjelajah 

tersebut untuk menampilkan aplikasi. 

Aplikasi web menjadi populer karena kemudahan tersedianya aplikasi 

client untuk mengaksesnya, penjelajah web, yang kadang disebut sebagai suatu 

thin client (klien tipis). Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi 

web tanpa  harus mendistribusikan dan menginstalasi perangkat lunak pada 

kemungkinan ribuan komputer klien merupakan alasan kunci popularitasnya 

(Afrisia, 2014). 

2.9. Framework Codeigniter 

2.9.1. Definisi Codeigniter 

CodeIgniter adalah sebuah framework PHP. Framework itu sendiri adalah 

suatu kerangkakerja yang berupa sekumpulan folder yang memuat file-file php 

yang menyediakan class libraries, helpers, plugins dan lainnya . Framework 

menyediakan konfigurasi dan teknik coding tertentu (Sofwan, 2007 : 2). 

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 

menyediakan berbagai macam library yang dapat mempermudah dalam 

pengembangan. CodeIgniter diperkenalkan kepada publick pada tanggal 28 

februari 2006. CodeIgniter sendiri merupakan salah satu framwork tercepat 

dibandingkan dengan framework lainnya. 

CodeIgniter sendiri dibangun menggunakan konsep Model-View-

Controller development pattern (daqiqil, 2011 : 8). 
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2.9.2. Konsep CodeIgniter 

Menurut (daqiqil, 2011 : 10) MVC adalah konsep dasar yang harus 

diketahui sebelum mengenal CodeIgniter . MVC adalah singkatan dari Model 

View Controller. MVC sebenarnya adalah sebuah pattern/teknik pemogramanan 

yang memisahkan bisnis logic (alur pikir), data logic (penyimpanan data) dan 

presentation logic (antarmuka aplikasi) atau secara sederhana adalah memisahkan 

antara desain, data dan proses. Adapun komponen-komponen MVC antara lain: 

a. Model 

Model berhubungan dengan data dan interaksi ke database atau 

webservice. Model juga merepresentasikan struktur data dari aplikasi yang 

bisa berupa basis data maupun data lain, misalnya dalam bentuk file teks, file 

XML maupun webservice.  

b. View 

View berhubungan dengan segala sesuatu yang akan ditampilkan ke 

end-user. Bisa berupa halaman web, rss, javascript dan lain-lain. Kita harus 

menghindari adanya logika atau pemrosesan data di view. Di dalam view 

hanya berisi variabel-variabel yang berisi data yang siap ditampilkan. View 

dapat dikatakan sebagai halaman website yang dibuat dengan menggunakan 

HTML dan bantuan CSS atau JavaScript. 

c. Controller 

Controller bertindak sebagai penghubung data dan view. Di dalam 

Controller inilah terdapat class-class dan fungsi-fungsi yang memproses 

permintaan dari View ke dalam struktur data di dalam Model. Tugas controller 

adalah menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan di view, 

memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan 

penanganan kesalahan/error, mengerjakan proses logika dari aplikasi serta 

melakukan validasi atau cek terhadap input. 

2.10. MYSQL 

 Menurut (Afrisia, 2014) MySQL adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL (database management system) atau DBMS 

yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 

MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah 
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lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah 

lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 

penggunaan GPL 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat 

lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta 

hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang 

Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, 

dan Michael "Monty" Widenius. 

MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain : 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi. 

b. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai 

perangkat lunak sumber terbuka, dibawah lisensi GPL. 

c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. Performance tuning, MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query sederhana. 

e. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya. 

f. Perintah dan fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh 

yang mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi. 

h. Skalabilitas dan pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam 

skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 

ribu tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat 

ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien 

menggunakan protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes 

(NT). 
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j. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa.  

k. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai 

aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API 

(Application Programming Interface). 
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