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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian mengenai sistem informasi akademik berbasis Android pada Lab. 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun pokok-pokok 

yang dibahas adalah mengenai sistem informasi, Barcode, Library ZXing, REST 

dan JSON. 

2.1  Sistem Informasi 

2.1.1 Pengantar Sistem Informasi 

Menurut Purnama (2012) Pengertian sistem secara umum adalah 

kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan menangani pemrosesan 

masukan atau input sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan[1]. Sistem 

dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

tertentu. [2]. 

Menurut Abdullah (2015), Informasi adalah data yang sudah diolah 

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Data belum 

memiliki nilai sedangkan informasi sudah memiliki nilai. Informasi dikatakan 

benilai bila manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya untuk 

mendapatkannya[3]. 

Menurut Abdullah (2015), Sistem informasi adalah suatu sistem buatan 

manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer 

dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data 

serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Sistem informasi 

merupakan suatu system yang saling barkaitan dan berintegrasi satu sama lain dan 

bertujuan menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan 

fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi[3]. 

 

2.1.2 Struktur komponen sistem informasi 
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 Menurut Mustofa (2014), Struktur sistem informasi dibangun atas 

beberapa buah komponen yaitu: 

a. Komponen Input  

 Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem  informasi. Komponen 

ini harus ada karena merupakan bahan dasar  dalam pengolahan informasi. 

b. Komponen Model  

 Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang 

diambil dari basis data yang di olah lewat suatu model-model tertentu. Model 

logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atau matematik yang 

menunjukkan proses perhitungan matematika. 

c. Komponen Output  

 Produk dari sistem informasi adalah Output berupa informasi yang berguna 

bagi para pemakainya. 

d. Komponen Teknologi  

 Teknologi merupakan komponen yang penting  tanpa adanya Teknologi 

yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan 

informasi yang tepat waktunya.  

e. Komponen Basis Data  

 Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainya, 

tersimpan di perangkat keras computer dan digunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. 

f. Komponen Kontrol  

 Komponen control ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang kuat[2]. 

 

2.2  Barcode 

2.2.1  Pengantar barcode 

Untuk fitur penginputan data absensi pada penelitian ini akan di 

kembangkan dengan menggunakan system scanning pada barcode KTM 

Mahasiswa praktikan. Sehingga dalam proses penginputan data absensi 

Mahasiswa di wajibkan membawa KTM saat mengikuti praktikum. 
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Sebuah kode batang (barcode) adalah suatu kumpulan data optik yang 

menimpan data dalam lebar (garis) dan spasi garis paralel (1D, 1 dimensi). Simbol 

ini juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagonal dan bentuk geometri lainnya 

didalam gambar yang dissebut kode matriks (2D, 2 dimensi). 

Penggunaan awal barcode adalah untuk mengotomatiskan sistem 

pemeriksaan di toko – toko swalayan dan menyebar ke berbagai kegunaan lain; 

yang secara umum disebut sebagai Auto ID Capture (AIDC). Sistem terbaru, 

seperti RFID, juga berkembang berusaha sejajar di pasaran AIDC, tapi 

kesederhanaan, universalitas dan harga rendah sistem barcode terlah membatasi 

peran sistem – sistem baru ini. [4].  

 

2.2.2  Jenis barcode 

Pengelompokan jenis barcode berdasarkan dimensinya dapat di lihat pada 

table berikut [5]:  

Tabel 2.1 Tipe barcode (Fais, 2014). 

Jenis Barcode 

Satu 

dimensi 

Code 39, Code 128, CodaBar, Code 25 (Interleaved 2 of 5 

/ ITF), Code 93, Code 11, ITF-14, EAN-8, EAN-13, JAN-

8, JAN-13, UPC-A, UPC-E, ISBN, ISSN, Logmars, 

Plessey, Telepen, FIM, Pharmacode, Postnet, 

Dua 

dimensi 

QR Code, Micro QR Code, AZTEC Code, Code ONE, 

Data Matrix, Grid Matrix, PDF417, MicroPDF417, 

Namun pada KTM yang di gunakan oleh Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan barcode jenis Code 128 dan QR-Code.  

Contoh barcode menggunakan jenis Code 128: 

 

Gambar 2.1 Barcode code 128 (http://www.barcode-generator.org) 

http://www.barcode-generator.org/
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Contoh barcode menggunakan jenis QR-Code: 

 

Gambar 2.2 Barcode QR-code (http://www.barcode-generator.org) 

2.3  ZXing  

2.3.1 Pengantar ZXing 

Zxing (“Zebra Crossing”) adalah sebuah library image processing dalam 

bahasa pemrograman Java untuk barcode multi-format 1D/2D yang open source. 

Fokus Zxing, adalah menggunakan built-in kamera pada ponsel untuk barcode 

foto dan membaca sandi pada perangkat tanpa berkomunikasi dengan server.  

Decoder Library ZXing support untuk jenis-jenis Barcode sebagai berikut: 

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Kode 93, Code 128, ITF, 

Codabar, MSI, RSS-14 (semua varian), QR Code, Data Matrix, Aztec dan PDF-

417 . 

Encoder Library ZXing support untuk jenis-jenis Barcode sebagai berikut: 

UPC-A, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 128, ITF, Codabar, Plessey, 

MSI, QR Code, PDF-417, Aztec, Data Matrix[6]. 

2.3.2 Komponen ZXing 

Library zxing dibangun atas beberapa bagian komponen yaitu:  

a. Core : inti library dari image decoding dan kode uji. 

b. Javase : khusus kode klien J2SE. 

c. Android : klien dari Android, yang disebut Barcode Scanner.  

d. Androidtest : aplikasi uji Android.  

e. Android-integration : mendukung integrasi dengan aplikasi barcode 

Scanner melalui internet. 

f. Zxingorg : nama lain dari sumber zxing.org/w. 

g. Zxing.appspot.com : nama lain sumber barcode generator berbasis web [6]. 
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2.4  REST 

REST atau merupakan singkatan dari Representational State Transfer 

adalah standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam 

pengembangan layanan berbasis web. Umumnya menggunakan HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) sebagai protocol untuk komunikasi data. 

Pada arsitektur REST, REST server menyediakan resources atau sumber 

daya/data dan REST client mengakses dan menampilkan resource tersebut untuk 

penggunaan selanjutnya. Setiap resource diidentifikasi oleh URIs (Universal 

Resource Identifiers) atau global ID. Resource tersebut direpresentasikan dalam 

bentuk format teks, JSON atau XML. Pada umumnya formatnya menggunakan 

JSON dan XML. 

Arsitektur REST, yang umumnya dijalankan via HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol), melibatkan proses pembacaan  laman web tertentu yang 

membuat sebuah file XML atau JSON. File inilah yang mengurai dan memuat 

konten yang hendak disajikan. Setelah melalui sebuah proses definisi tertentu, 

konsumen akan bisa mengakses antarmuka aplikasi yang dimaksudkan. 

Berikut metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur berbasis 

REST. 

 GET, menyediakan hanya akses baca pada resource 

 PUT, digunakan untuk menciptakan resource baru 

 DELETE, digunakan untuk menghapus resource 

 POST, digunakan untuk memperbarui resource yang ada atau membuat 

resource baru 

 OPTIONS, digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada 

resource[7]. 

 

2.5 JSON 

JSON atau merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation adalah 

format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta 

mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer.  
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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 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 adalah struktur data yang bersifat universal, dalam artian bisa 

digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Hampir semua bahasa 

pemrograman mendukung penuh JSON dalam berbagai format. JSON terdiri dari 

dua struktur, yaitu : 

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

dinyatakan sebagai : 

 objek (object) 

 rekaman (record) 

 struktur (struct) 

 kamus (dictionary) 

 tabel hash (hach 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)/urutan (sequence)[8].  


