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II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Tinjauan 

pustaka meliputi : Pendaftan Mahasiswa Baru, API, Android, java, Basis Data, SQLite, 

MySQL.  

2.1 PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) 

2.1.1 Pengertian PMB 

PMB (Pendaftaran Mahasiswa Baru) adalah proses atau tahapan paling awal bagi 

mahasiswa yang ingin memasuki jenjang perkuliahan. disetiap universitas pasti mahasiswa 

diharuskan melewati tahapan ini karena terdapat persyaratan persyaraatan yang harus 

dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk dapat diterima pada suatu universitas. Penerimaan 

Mahasiswa Baru atau biasa disingkat PMB adalah salah satu bentuk ujian penerimaan 

mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri, selain program mandiri (melalui ujian mandiri) 

dan penyaluran minat dan bakat melalui sekolah-sekolah (dahulu PMDK). Ujian ini 

dilaksanakan selama dua hari dalam setiap tahunnya secara serentak di seluruh Indonesia, 

biasanya dilaksanakan pada awal bulan Juli. 

2.1.2 Sejarah  

Ujian ini dahulu dinamakan UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan 

Sipenmaru (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru). Sistem ujian ini pertama kali dimulai 

oleh lima perguruan tinggi negeri pada tahun 1976 dengan tujuan menolong para calon 

mahasiswa untuk menghemat waktu dan biaya. Dengan demikian mereka tidak usah 

menempuh ujian masuk di beberapa perguruan tinggi negeri pada waktu yang berbeda 

untuk meningkatkan kemungkinan mereka diterima. Sistem ujian ini waktu itu disebut 

Proyek Perintis 1, yang lebih populer dengan sebutan SKALU (Sekretariat Kerja sama 

antar Lima Universitas). Perguruan tinggi negeri yang terlibat dalam program rintisan itu 

adalah Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Airlangga di Surabaya. 
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2.2 API (Application Programming Interface) 

2.2.1 Pengertian API  

Application Programming Interface (API) atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi 

adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer 

saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu (Ichwan & Fifin, 2011). 

API menyediakan fungsi dan perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur dan lebih 

mudah untuk dipahami oleh programer bila dibandingkan dengan System Calls, hal ini 

penting untuk aspek editing dan pengembangan, sehingga programer dapat 

mengembangkan sistem dengan mudah. API juga dapat digunakan pada Sistem Operasi 

mana saja asalkan sudah ada paket-paket API nya. 

Dalam contoh program sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan system calls per 

detik. Oleh karena itu Kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan 

Application Programming Interface (API). Dalam API itu terdapat fungsi-fungsi/perintah-

perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam system calls dengan bahasa 

yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Fungsi yang dibuat dengan 

menggunakan API tersebut kemudian akan memanggil system calls sesuai dengan sistem 

operasinya. Tidak tertutup kemungkinan nama dari system calls sama dengan nama di API. 

Ada tiga jenis API yang berbasis pemprograman JAVA: 

1. Inti resmi Java API, yang terdapat dalam JDK atau JRE, dari salah satu edisi dari 

Java Platform. Tiga edisi dari Java Platform adalah Java ME (Micro Edition), Java 

SE (Standard Edition), dan Java EE (Enterprise edition). 

2. Resmi opsional API yang dapat didownload secara terpisah. Spesifikasi API ini 

didefinisikan sesuai dengan Spesifikasi Java Request (JRS), dan kadang-kadang 

beberapa API ini kemudian dimasukan dalam API inti dari platform (contoh yang 

paling terkenal dari jenis ini adalah swing). 

3. API tidak resmi, yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Tetapi tidak berkaitan 

dengan JRS apapun. 
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2.2.2 Fitur fitur Java API 

 (Asep Herman Suyanto, 2011) Beberapa fitur yang ditawarkan Java API antara lain 

sebagai berikut :  

1. Applet  

Program Java yang dapat berjalan di atas browser, yang dapat membuat halaman 

HTML lebih dinamis dan menarik.  

2. Java Networking  

Sekumpulan API (Application Programming Interface) yang menyediakan fungsi 

– fungsi untuk aplikasi – aplikasi jaringan, seperti penyediaan akses untuk TCP, 

UDP, IP Adrress dan URL. Tetapi Java Networking tidak menyediakan akses untuk 

ICMP dikarenakan alasan sekuriti dan pada kondidi umum hanya administrator 

(root) yang bisa memanfaatkan protokol ICMP.  

3. Java Database Connectivity (JDBC)  

JDBC menyediakan sekumpulan API yang dapat digunakan untuk mengakses 

database seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server.  

4. Java Security  

Java Security menyediakan sekumpulan API untuk mengatur security dari aplikasi 

Java baik secara high level atau low level, seperti public/private key management 

dan certificates.  

5. Java Swing  

Java Swing menyediakan sekumpulan API untuk membangun aplikasi – aplikasi 

GUI (Graphical User Interface) dan model GUI yang diinginkan bisa bermacam – 

macam, bisa model Java, model Motif/CDE atau model yang dependent terhadap 

platform yang digunakan.  

6. Java RMI  

menyediakan sekumpulan API untuk membangun aplikasi – aplikasi Java yang 

mirip dengan model RPC (Remote Procedure Call) jadi object  - object Java bisa 

di call secara remote pada jaringan komputer.  

7. Java 2D/3D  

Java 2D/3D menyediakan sekumpulan API untuk membangun grafik – grafik 

2D/3D yang menarik dan juga akses ke printer.  
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8. Java Server Pages   

Berkembang dari Java Servlet yang digunakan untuk menggantikan aplikasi – 

aplikasi CGI, JSP (Java Server Pages) yang mirip ASP dan PHP merupakan 

alternatif terbaik untuk solusi aplikasi Internet.  

9. JNI (Java Native Interface)  

JNI menyediakan sekumpulan API yang digunakan untuk mengakses fungsi – 

fungsi pada library (*.dll atau *.so) yang dibuat dengan bahasa pemrograman yang 

lain seperti C,C++, dan Basic.  

10. Java Sound  

Java Sound menyediakan sekumpulan API untuk manipulasi sound.  

11. Java IDL + CORBA  

Java IDL (Interface Definition Language) menyediakan dukungan Java untuk 

implementasi CORBA (Common Object Request Broker) yang merupakan model 

distributed-Object untuk solusi aplikasi besar di dunia networking.  

12. Java Card  

Java Card utamanya digunakan untuk aplikasi – aplikasi pada smart card, yang 

sederhana wujudnya seperti SIM Card pada handphone.  

13. JTAPI (Java Telephony API)  

Java Telepony API menyediakan sekumpulan API untuk memanfaatkan devices – 

devices telepony, sehingga akan cocok untuk aplikasi – aplikasi CTI (Computer 

Telephony Integration) yang dibutuhkan seperti ACD (Automatic Call 

Distribution), PC-PBX dan lainnya. 

 

2.3  Android  

2.3.1 Pengenalan Android  

Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencangkup sistem operasi, middleware dan aplikasi (Safaat. 2011). Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Android tidak terkait ke satu vendor smartphone, beberapa smartphone berbasis android 

yaitu HT, Motorolla, Samsung, LG, Asus, dan lain-lain. Tidak hanya menjadi sistem dalam 

smartphone tapi juga dalam sistem tablet PC.  
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Safaat (2011) menyatakan android merupakan platform yang lengkap, 

terbuka dan bebas yang artinya : 

a. Lengkap artinya para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif 

ketika mereka sedang mengembangkan platform android. Sistem operasinya aman 

dan banyak menyediakan tools dalam membangun software dan memungkinkan 

peluang untuk pengembangan aplikasi. 

b. Terbuka artinya platform android disediakan melalui lisensi terbuka (open source) 

sehingga pengembang dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi. 

c. Bebas artinya tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada 

platform android. Tidak ada biaya keanggotaan diperlukan. Tidak diperlukan biaya 

pengujian. Aplikasi android dapat didistribusikan dan diperdagangkan dalam 

bentuk apapun. 

2.3.2 Fitur-fitur Android 

Android tersedia secara terbuka bagi manufaktur perangkat keras untuk 

memodifikasi sesuai kebutuhan. Konfigurasi perangkat android tidak sama antara satu 

perangkat dengan perangkat lainnya, namun android sendiri mendukung fitur-fitur tertentu, 

menurut (Supriyanto, 2012: hal10) fitur-fitur android sebagai berikut : 

a. Penyimpanan (storage) menggunakan SQLite yang merupakan database relasional 

yang ringan untuk menyimpan data. 

b. Koneksi (connectivity) mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, 

Bluetooth (termasuk A2DP dan AVRCP), WiFi, LTE dan WiMAX. 

c. Pesan (messaging) mendukung SMS dan MMS. 

d. Web browser menggunakan open source WebKit termasuk di dalamnya engine 

Chrome V8 Java Script. 

e. Media yang didukung antara lain: H.263, H.264 (3GP atau MP4), MPEG-4 SP, AMR, 

AMR-WB (3GP container). ACC, HE-ACC (MP4 atau 3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, 

WAV, JPEG, PNG, GIF dan BMP. 

f. Framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable. 

g. Hardware terdapat accelerometer sendor, kamera, kompas digital, proximity sensor 

dan GPS. 

h. Multi-touch. 

i. Multi-tasking. 

j. Dukungan flash. 
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2.3.3 Arsitektur Android 

Supriyanto (2012: hal 11) arsitektur android dapat dijelaskan dan digambarkan 

pada gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Android 

Penjelasan mengenai gambar di atas sistem operasi android terbagi menjadi : 

a. Applications : layer dimana akan berhubungan dengan aplikasi saja. Biasanya aplikasi 

yang diunduh dan diinstal dan semua aplikasi yang dibuat terletak pada tingkat 

applications seperti : phone, contact, browser. 

b. Applications framework : semacam built-in yang tertanam dalam sistem operasi 

android sehingga pengembang dapat memanfaatkannya untuk aplikasi yang sedang 

dibangun. 

c. Libraries : semua kode program yang menyediakan layanan-layanan utama sistem 

operasi android. Contoh library SQLite yang menyediakan dukungan basis data 

sehingga aplikasi android dapat untuk menyimpan data. 

d. Android Runtime : kumpulan pustaka inti yang dapat diaktifkan oleh pengembang 

untuk menulis kode aplikasi android. Layer yang membuat aplikasi android dapat 

dijalankan prosesya menggunakan implementasi linux. Dalvik Virtual Machine (DVM) 

merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka aplikasi android. Runtime android 

terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Core LibrariesI : aplikasi android dibangun dalam bahasa java, sementara dalvik 

sebagai virtual mesinnya bukan virtual mesin java, sehingga diperlukan sebuah 
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libraries yang berfungsi untuk menterjemahkan bahasa java yang ditangani oleh 

core libraries. 

2. Dalvik Virtual Machine : virtual mesin berbasis register  yang dioptimalkan untuk 

menjalankan fungsi-fungsi secara efisien dimana merupakan pengembangannya 

yang mampu membuat linux kernel untuk melakukan threading dan manajemen 

tingkat rendah 

b. Linux Kernel : layer inti sistem operasi android itu berada. Berisi berkas-berkas sistem 

yang mengatur sistem processing, memory, resource, drivers dan sistem-sitem android 

lainnya. 

2.4  Bahasa Pemprograman JAVA  

2.4.1 Penjelasan Bahasa Pemprograman Java 

Java adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer dikalangan para akademisi 

dan praktisi  komputer. Java pertama kali dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan 

sebuah bahasa komputer yang ditulis satu kali dan dapat dijalankan dibanyak system 

komputer berbeda tanpa perubahan kode berarti (Retno, Moh Husnul, 2013). Java sampai 

saat ini masih merupakan bahasa pemrograman yang masih sangat di minati dan banyak 

digunakan oleh para programer dan software developer untuk mengembangkan berbagai 

tipe aplikasi, mulai dari aplikasi console, aplikasi desktop, game, dan applet (aplikasi yang 

berjalan di lingkungan web browser), sampai ke aplikasi aplikasi yang berskala enterprise.  

Yang membuat Java berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain adalah karena 

Java mempunyai beberapa keunggulan yang memang mutlak bisa di jadikan pertimbangan 

dalam menggunakan bahasa Java ini. Berikut beberapa keunggulan  

1. Multiplatform. Kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa platform 

/ sistem operasi komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. 

Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis sebuah program Java dan dikompilasi 

(diubah, dari bahasa yang dimengerti manusia menjadi bahasa mesin /bytecode) sekali 

lalu hasilnya dapat dijalankan di atas beberapa platform tanpa perubahan. 

2. OOP (Object Oriented Programming) yang artinya semua aspek yang terdapat di Java 

adalah Objek. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis oebjek secara 

murni. Semua tipe data diturunkan dari kelas dasar yang disebut Object. Hal ini sangat 

memudahkan pemrogram untuk mendesain, membuat, mengembangkan dan 

mengalokasi kesalahan sebuah program dengan basis Java secara cepat, tepat, mudah 

dan terorganisir. 
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3. Perpustakaan Kelas Yang Lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan 

library/perpustakaan (kumpulan program program yang disertakan dalam 

pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrogram 

untuk membangun aplikasinya. 

4. Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik 

banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Java. Saat ini pengguna Java sangat banyak, 

sebagian besar adalah pemrogram C++ yang pindah ke Java. 

2. 5 Basis Data  

2.5.1 Pengertian Basis Data 

Basis data di dalam buku Simarmata & Paryudi (2006:1), sebagai berikut : 

1. Menurut Stephens dan Plew (2000), adalah mekanisme yang digunakan untuk 

menyimpan informasi atau data. 

2. Menurut Silberschatz, dkk (2002) mendefinisikan basisdata sebagai kumpulan data 

berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. 

3. Menurut Ramakrishnan dan Gehrke (2003) menyatakan basisdata sebagai kumpulan 

data, umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang 

berhubungan. 

4. Menurut McLeod, dkk (2001), adalah kumpulan seluruh sumber data berbasis 

komputer milik organisasi. 

Jadi, basisdata adalah suatu koleksi data yang saling berhubungan secara logis dan 

menggambarkan integrasi antara suatu tabel dengan tabel lainnya, yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi 

Berikut ini merupakan alasan dari penggunaan basisdata : 

1. Padat. Tidak perlu lagi membuat arsip kertas dalam ukuran besar. 

2. Kecepatan. Mesin dapat mendapatkan kembali dan mengubah data jauh lebih cepat 

daripada yang manusia dapat lakukan. 

3. Mengurangi pekerjaan yang membosankan. Rasa bosan dari proses memelihara arsip-

arsip berupa kertas dapat dikurangi. 

4. Aktual. Informasi yang terbaru dan akurat selalu tersedia disetiap waktu ketika 

dibutuhkan. 

Terdapat delapan keuntungan dengan menggunakan pendekatan basisdata, 

yaitu : 
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1. Redundansi dapat dikurangi. 

2. Ketidak konsistenan dapat dihindari. 

3. Data dapat dibagikan. 

4. Standar-standar dapat diselenggarakan. 

5. Pembatasan keamanan dapat diselenggarakan. 

6. Integritas dapat dipertahankan. 

7. Keperluan yang bertentangan dapat diseimbangkan. 

8. Tersedianya dukungan untuk atraksi. 

Maksud dari integrated adalah basisdata merupakan penggabungan beberapa 

berkas data yang berbeda, dengan mambatasi pengulangan baik keseluruhan file ataupun 

sebagian. Pengertian shared artinya adalah data individu dalam basisdata dapat digunakan 

secara bersamaan antara beberapa pengguna yang berbeda. 

2.5.2  Penjelasan MySQL 

 MySQL merupakan salah satu database yang bersifat open source yang popular 

di dunia, dimana saat ini digunakan lebih dari 100 juta di seluruh dunia. MYSQL turunan 

dari SQL (Structured Query Languange) yang sering digunakan para programmer dalam 

membuat sebuah program. Sistem database MYSQL selain mudah memahami sintaks 

dan pengaksesan juga di dukung bebrapa fitur seperti multithreaded, multi-user dan SQL 

database managemen sistem (Achmad solihin, 2010).  

 MYSQL adalah senuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(Database Managemen System) yang mudah didapat secara gratis. Bebrapa kelebihan 

MYSQL antara lain sebagai berikut:  

1. MYSQL mendukung sistem operasi, seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X 

Server solaris. 

2. Bersifat Open Source, karena bersifat Open Source MYSQL mudah didapat secara 

gratis. 

3. Bersifat Multiuser, MYSQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah.  

 

 

 


