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BAB II 

LANDASAN TEORI  

Bab ini memaparkan teori – teori yang di dapat dari sumber – sumber yang 

relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan 

laporan. 

2.1 Pengertian Sistem 

Untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dari suatu perencanaan kegiatan 

- kegiatan yang penting, maka diperlukan adanya suatu sistem yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Keberadaan suatu sistem sangat penting untuk 

mengolah data yang ada dalam suatu rumah makan hingga dapat dihasilkan suatu 

sistem pelayanan sebagai bahan pembantu dalam melakukan suatu transaksi. 

Dengan menjalankan sistem sesuai prosedur yang berlaku dapat membantu 

kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh rumah makan dalam melayani pelanggan. 

Berikut adalah pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari sistem: 

1. Menurut Jogiyanto, HM, 2005, definisi sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur - prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem adalah kumpulan dari 

elemen - elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu [5]. 

 

2. Menurut Loudon (1998), Sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang 

terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan 

terpadu. Perancangan sistem adalah cara bagaimana sebuah sistem 

dapat memenuhi kebutuhan informasi yang telah dibutuhkan oleh 

analisa sistem [6]. 
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Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau komponen yang saling berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Syarat – syarat sistem adalah sebagai berikut [7]: 

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. 

2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem. 

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih 

penting dari pada elemen sistem. 

5. Tujuan organisasi lebih penting dari tujuan elemen. 

Secara garis besar sistem dibagi menjadi 2 bagian [7], adalah sebagai berikut: 

1. Sistem fisik (physical System), adalah kumpulan elemen – elemen atau 

unsur – unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta 

dapat diidentifikasi secara nyata tujuan – tujuannya. 

Contoh : 

- Sistem Komputer, elemen : peralatan yang berfungsi bersama - sama 

untuk menjalankan pengolahan data. 

2. Sistem Abstrak (Abstract System), adalah sistem yang dibentuk akibat 

terselenggaranya ketergantungan ide, dan tidak dapat diidentifikasikan 

secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen - elemennya. 

Contoh : 

- Sistem Teologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

Karakteristik dari sebuah sistem dibagi menjadi 5 bagian [7], adalah sebagai 

berikut: 

1. Organisasi, mencakup struktur dan fungsi organisasi. 

2. Interaksi, saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan 

lainnya. 

3. Interdependensi, bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan 

bagian yang lainnya. 
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4. Integrasi, suatu keterpaduan antara subsistem - subsistem untuk 

mencapai tujuan. 

5. Tujuan pokok, pemusatan tujuan yang sama dari masing - masing 

subsistem. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (2002), definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler (2002) 

juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan 

sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering [8]. 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang 

sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 

gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Parasuraman, Berry, Zenthaml dan Lupiyoadi berpendapat bahwa 

keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

ditentukan dengan pendekatan service quality [9]. 

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan 

para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat diketahui 

dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar - benar 

mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas 

pelayanan menjadi hal utama yang wajib diperhatikan serius oleh perusahaan, yang 

melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan [9]. 
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Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam 

Lupiyoadi (2006:182) [9], yaitu: 

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud 

bahwa penampilan, kemampuan sarana dan prasarana, fisik perusahaan, 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata pada pelayanan yang 

diberikan. 

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya dari para pelanggan kepada perusahaan yang 

terdiri dari beberapa komponen yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi dan sopan santun. 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan 

pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai 

pendistribusian yang tepat. 

 

2.3 Pengertian Website 

Definisi website menurut Yuhefizar, S.Kom, Ir. HA Mooduto, Rahmat 

Hidayat, ST. 2010 pada jurnal yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi 

Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Berbasis Web Pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Rembang adalah keseluruhan halaman - halaman website yang terdapat 

dalam sebuah domain yang mengandung informasi [5]. 

Website mempunyai satu ciri, yaitu halaman – halaman web atau dalam 

bahasa inggris disebut webpage memiliki jumlah yang berbeda – beda tergantung 

pada kebutuhan. Dokumen web bisa dibuat oleh tools apapun yang mendukung 
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kegiatan scripting karena dokumen berbasis web menggunakan prinsip terbuka. 

Dokumen halaman web ditulis dalam bentuk plaint text (teks murni tanpa 

pemformatan) [10]. 

Aturan pemformatan dokumen halaman web ini mematuhi aturan HTML 

(Hypertext Markup Language) yang kemudian disempurnakan dengan paradigma 

XML (Extensible Markup Language) menjadi XHTML (Extensible Hypertext 

Markup Language) [10], yaitu: 

1. Untuk mentransfer dokumen halaman web ke client, digunakan 

teknologi protokol HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. 

2. Untuk mengakses halaman web, komputer user harus memiliki 

software yang disebut browser yang sering disebut sebagai WWW 

(World Wide Web). 

3. Untuk mengakses sebuah website, diperlukan alamat penentu lokasi 

website tersebut. Jadi browser nanti akan membuka website sesuai 

dengan alamat yang berlaku.  

4. Untuk menuju ke halaman – halaman webpage lain di sebuah website, 

homepage dari website tersebut biasanya memberi menu navigasi yang 

memungkinkan pengunjung lebih mudah menuju ke bagian – bagian 

tertentu dari website. Menu navigasi ini juga memungkinkan 

pengunjung mengenal struktur website dengan lebih baik. 

 

Pada umumnya, setiap pengunjung website bisa mengakses semua bagian dari 

website tersebut. Kecuali beberapa bagian yang di setting untuk administrator atau 

orang yang terautorisasi. Bagian khusus admin atau yang terotorisasi biasanya 

mensyaratkan username dan password untuk login ke dalamnya seperti situs bisnis, 

situs berita dan sebagainya [10]. 

2.3.1 Tipe Webpage 

Ditinjau dari aspek interaktifitasnya, tipe webpage ada dibagi menjadi 

2 bagian [10], yaitu: 

1. Webpage Statis, adalah webpage yang halamannya memiliki 

tampilan yang sama saat diakses oleh bermacam – macam user. 
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2. Webpage Dinamis, adalah webpage yang bisa menghasilkan 

tampilan yang berbeda – beda tergantung pada kondisi user atau 

kondisi server. 

 

Webpage statis memiliki beberapa kelebihan [10], antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mudah dan cepat diimplementasikan, bahkan oleh orang yang 

baru pertama kali membuat website. 

2. Tersedia banyak software yang memungkinkan pembuatan 

website statis secara cepat. 

3. Cocok digunakan untuk mendemokan bagaimana cara kerja 

website dan webpage. 

4. Cocok disimpan di cache komputer client, karena isinya akan 

selalu sama. 

 

Namun halaman statis juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini 

merupakan beberapa kekurangan pada tipe halaman web statis [10], yaitu: 

1. Menyulitkan maintenance jika ukuran website sangat besar. 

2. Sulit untuk membuat webpage terkesan up to date.  

3. Konstumisasi ke pengunjung kurang terakomodatif, karena 

konstumisasi ini memerlukan script dinamis jenis client side. 

 

Dalam pembuatan webpage dinamis ada 2 versi [10], adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan bahasa scripting client side untuk mengatur perilaku 

dari bagian – bagian tertentu di webpage yang nantinya akan 

merespon inputan, keyboard ataupun mouse yang digerakkan oleh 

user. Scripting ini dinamakan client side karena perilaku user 

sebagai client di browsernya langsung ditangkap dan direspon 

tanpa harus diproses di server. 

2. Menggunakan bahasa scripting client side untuk mengubah source 

code yang ditampilkan sehingga memungkinkan webpage 
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memiliki tampilan yang berbeda – beda tergantung pada hasil 

pengolahan kode program aslinya di server yang telah di parsing 

oleh software perser di server tersebut. 

 

2.3.2 Cara Kerja Webpage Client-Server 

Tipe halaman dinamis yang client side merupakan tipe halaman dinamis 

dimana interaktifitas diakibatkan kode yang diakses oleh browser dan 

disimpan di komputer client. Jadi browser yang digunakan untuk membuka 

halaman mengambil halaman dari server, lalu memproses dan mengeksekusi 

kode tersebut sehingga ada perubahan tampilan sesuai yang diinginkan di 

server [10]. 

Adapun konten server side lebih sedikit kompleks cara kerjanya. 

Terdiri dari beberapa tahapan [10], yaitu: 

1. Client mengirimkan permintaan ke server. 

2. Server menerima permintaan tersebut kemudian memproses 

script server side sesuai bahasa pemrograman yang diinginkan. 

 

Variasi ketiga adalah perpaduan antara scripting server dan scripting 

client. Variasi teknik ini memiliki implementasi terbaru yang disebut Ajax 

yang merupakan singkatan dari Asynchronuous JavaScript And Xml. Ajax 

bisa dipakai untuk mengembangkan konten yang bisa di update secara 

dinamis menggunakan kode client side namun memanfaatkan data yang ada 

di server tanpa melakukan reload atau refresh pada halaman web. Contoh 

aplikasi yang menggunakan Ajax yaitu: berbagai layanan google, seperti 

Maps, Google Docs dan sebagainya [10]. 

2.4 HTML 

HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa dasar untuk web 

scripting bersifat client side yang memungkinkan untuk menampilkan informasi 

dalam bentuk teks, grafik, serta multimedia dan juga untuk menghubungkan antar 

tampilan webpage. Sebagai seorang pengembang aplikasi web maka kemampuan 

penguasaan kode - kode HTML sangat diperlukan, karena HTML sebagai dasar 
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atau tumpuan dari suatu aplikasi web. Kita dapat menggunakan Notepad, 

Notepad++ ataupun editor lainnya yang berbasis GUI (Graphical User Interface) 

seperti Microsoft Front Page, Dreamweaver CS3 dan sebagainya untuk membuat 

kode perintah – perintah yang ada pada HTML [11]. 

HTML (Hypertext Markup Language) dikembangkan pertama kali pada 

tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee. Bahasa skrip ini memungkinkan penyajian 

informasi dalam bentuk teks dengan tautan yang bisa mengaitkan berbagai server. 

Pada Desember 1997, HTML 4.0 diperkenalkan oleh World Wide Web Consortium 

(W3C), yang menyertakan fitur CSS (Cascading Style Sheets) dan mendukung 

pembuatan aplikasi dinamis [12]. 

2.5 PHP 

Menurut Agus Saputra (2011), PHP atau singkatan dari Hypertext 

Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang berfungsi untuk 

membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, maksudnya 

adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari 

kerangka layout web, sedangkan PHP berfungsi sebagai prosesnya sehingga dengan 

adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah di maintenance. PHP ini bersifat 

open source sehingga dapat dipakai secara umum dan mampu lintas platform, yaitu 

dapat berjalan pada sistem operasi Windows maupun Linux. PHP juga dibangun 

sebagai modul pada web apache dan sebagai binary yang dapat berjalan sebagai 

CGI [6].  

 

Menurut Vikram Vaswani (2004), PHP memiliki beberapa keunggulan [6], 

antara lain: 

1. Kinerja, Script yang ditulis dalam PHP mengeksekusi lebih cepat 

dibandingkan yang ditulis dalam bahasa script lain. 

2. Portabilitas, PHP tersedia untuk UNIX, Microsoft Windows, Mac OS, 

dan OS/2. PHP merupakan program portable antar platform. 

Kemampuan untuk melakukan lintas platform merupakan salah satu 

keunggulan bagi lingkungan perusahaan yang multi-platform. 
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3. Kemudahan dalam penggunaan, PHP adalah bahasa pemrograman 

yang sangat canggih dan dilengkapi dengan 5000 fungsi. Hal ini 

merupakan salah satu alasan PHP disukai sebagai alat prototyping 

untuk aplikasi berbasis web. 

4. Open Source, PHP merupakan bahasa open source dan tersedia secara 

bebas di web serta dapat digunakan tanpa biaya lisensi. 

 

Sintak penulisan PHP diawali dengan tanda “<?php” dan diakhiri dengan 

tanda “?>” (tanpa tanda kutip). Berikut adalah contoh penulisan script PHP: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Source Code PHP 

2.6 MySQL 

Nugroho, 2009 berpendapat bahwa MySQL (My Structured Query 

Language) adalah sebuah program pembuat dan pengelola database atau yang 

sering disebut Database Management System (DBMS). Sifat dari DBMS ini adalah 

open source. MySQL juga merupakan program pengakses database yang bersifat 

jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi-user. Kelebihan lain dari 

MySQL adalah menggunakan bahasa query (perintah) standart SQL. SQL adalah 

suatu bahasa permintaan yang terstruktur, SQL telah distandartkan untuk semua 

program pengakses database [5]. 

MySQL memiliki beberapa keistimewaan [12], antara lain:  

1. Portabilitas, MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem 

operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, 

Amiga, dan lain – lain. 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "Hello World"; 

?> 

</body> 

</html> 
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2. Open Source, MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak yang 

bersifat open source dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan 

secara gratis. 

3. Multi-user, MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam 

waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

4. Performance tuning, MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan 

dalam menangani query (perintah) sederhana, dengan kata lain dapat 

memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

5. Ragam tipe data. MySQL memiliki beragam tipe data yang sangat 

kaya, seperti signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, 

timestamp, dan lain-lain. 

6. Perintah dan Fungsi, MySQL memiliki operator dan fungsi secara 

penuh yang mendukung perintah SELECT dan WHERE dalam query 

(perintah). 

7. Keamanan, MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnet mask (untuk aplikasi web), nama host, dan izin akses user 

dengan sistem perizinan yang mendetail serta sandi yang terenkripsi. 

8. 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. 

9. Konektivitas, MySQL dapat melakukan koneksi dengan client 

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

(NT). 

10. Lokalisasi, MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada client 

dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meskipun demikian, 

bahasa Indonesia belum termasuk didalamnya. 

11. Antarmuka, MySQL memiliki antarmuka (interface) terhadap 

berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan menggunakan 

fungsi API (Application Programming Interface). 
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12. Klien dan Peralatan, MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan 

(tools) yang dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada 

setiap peralatan yang ada disertakan petunjuk online. 

2.7 CodeIgniter 

CodeIgniter merupakan salah satu dari sekian banyak framework PHP yang 

dikembangkan oleh Rick Ellis. Tujuan dari pembuatan framework CodeIgniter ini 

menurut user manualnya adalah untuk menghasilkan framework yang akan dapat 

digunakan untuk pengembangan proyek pembuatan situs web secara lebih cepat 

dibandingkan dengan pembuatan situs web dengan cara koding secara manual, 

dengan menyediakan banyak sekali pustaka yang dibutuhkan dalam pembuatan 

situs web, dengan antarmuka yang sederhana dan struktur logika untuk mengakses 

pustaka yang dibutuhkan. CodeIgniter menerapkan lingkungan pengembangan 

dengan metode MVC (Model, View, Controller). MVC memisahkan antara logika 

pembuatan kode dengan pembuatan template (tampilan situs web) agar proyek situs 

web menjadi lebih terstruktur dan lebih sederhana [13]. 

Secara sederhana konsep MVC terdiri dari tiga bagian [13], antara lain 

sebagai berikut: 

1. Model, merepresentasikan struktur data dari situs web yang bisa berupa 

basis data maupun data lain, misalnya dalam bentuk file teks atau file 

xml. 

2. View, merupakan informasi yang ditampilkan kepada pengunjung situs 

web. Sebisa mungkin didalam view tidak berisi logika - logika kode 

tetapi hanya berisi variabel - variabel yang berisi data yang siap 

ditampilkan. 

3. Controller, merupakan penghubung antara model dan view. Didalam 

controller inilah terdapat class dan fungsi-fungsi yang memproses 

permintaan dari view kedalam struktur data didalam model. 

Interaksi dari ketiga bagian obyek yang telah disebutkan diatas, dapat 

digambarkan sebagai berikut [14]: 
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Gambar 2.2 Model View Controller 

Berikut ini merupakan alur kerja dari framework CodeIgniter [14], yaitu: 

1. File Index.php merupakan file dengan fungsi sebagai kontrol halaman 

depan. File ini menginisialisasi semua resource yang diperlukan untuk 

menjalankan CI atau halaman situs. 

2. Routing memeriksa setiap request HTTP dan melakukan apa yang perlu 

dilakukan terhadap request tersebut, bergantung pada rule-nya. 

3. Apabila ada Cache, maka sistem akan mengirimkan cache tersebut 

secara langsung ke browser tanpa harus melewati birokrasi sistem 

secara normal. 

4. Sebelum membuka Application Controller, setiap request HTTP dan 

data yang dikirim oleh pengguna, maka akan di filter sebelumnya 

melalui sebuah sistem pengamanan. 

5. Controller kemudian memuat seluruh resource, baik itu model, library, 

maupun helper yang digunakan untuk memproses request atau data 

yang dikirimkan. 

6. Tahapan terakhir adalah view, berfungsi memberikan hasil olahan 

controller dan mengirimkannya ke web browser. Apabila sistem cache 
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diaktifkan maka view akan di cache terlebih dahulu sebelum muncul ke 

browser. 

 

Gambar 2.3 Alur kerja CodeIgniter 

2.8 UML 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak yang menawarkan sebuah standar untuk 

merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML dapat membuat 

model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat 

berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan serta ditulis dalam bahasa 

pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class dan operation 

dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam 

bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, atau VB. NET [15]. 

UML menyediakan 9 jenis diagram yang dapat dikelompokkan berdasarkan 

sifatnya statis atau dinamis. Ke 9 diagram dalam UML itu adalah [15]: 

1. Usecase Diagram, Diagram ini bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan himpunan usecase dan aktor - aktor (suatu jenis khusus 

dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi 

dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta 

diharapkan pengguna. 

2. Activty Diagram, Diagram ini adalah tipe khusus dari diagram state 

yang memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya dari 

suatu sistem. 
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3. Sequence Diagram, merupakan diagram interaksi yang menekankan 

pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. 

4. Class Diagram, Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas - kelas, 

antarmuka - antarmuka, kolaborasi - kolaborasi serta relasi. 

5. Object Diagram, Diagram ini memperlihatkan objek - objek serta relasi 

antar objek. Diagram objek memperlihatkan instansiasi statis dari 

segala sesuatu yang dijumpai pada diagram kelas. 

6. Collaboration Diagram, adalah diagram interaksi yang menekankan 

organisasi struktural dari objek – objek yang menerima serta mengirim 

pesan. 

7. Statechart Diagram, Diagram ini memperlihatkan state – state pada 

sistem, memuat state, transisi, event, serta aktifitas. Diagram ini 

terutama penting untuk memperlihatkan sifat dinamis dari antarmuka, 

kelas, kolaborasi dan terutama penting pada pemodelan sistem – sistem 

yang reaktif. 

8. Component Diagram, Diagram ini memperlihatkan organisasi serta 

kebergantungan pada komponen – komponen yang telah ada 

sebelumnya. Diagram ini berhubungan dengan diagram kelas dimana 

komponen secara tipikal dipetakan ke dalam satu atau lebih kelas - 

kelas, antarmuka – antarmuka serta kolaborasi – kolaborasi. 

9. Deployment Diagram, Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat 

aplikasi dijalankan (saat run time). Dengan ini memuat simpul–simpul 

(node) beserta komponen – komponen yang ada di dalamnya. 

Tabel 2.1 Notasi UML 

(Sumber : Jim Rumbaugh, 2005) 

No Notasi Keterangan 

1 

 

Class diagram, digunakan untuk 

menggambarkan kelas – kelas 

program. Terdiri atas nama kelas, 

attribute yaitu properties yang 
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dimiliki oleh kelas, dan operation 

yaitu aktifitas yang dapat dilakukan 

oleh kelas tersebut. 

2  Relationship merupakan hubungan 

antar class. Dapat berupa one to one, 

one to many, maupun many to one. 

3 

 

Aktor merupakan pelaku-pelaku yang 

terlibat di dalam sistem.  

4 

 

Usecase adalah penjelasan kegiatan-

kegiatan yang ada di dalam sistem. 

5  Initial node digunakan sebagai notasi 

awal dari proses yang di jalankan. 

6 

 

Action merupakan notasi yang 

menggambarkan aksi yang terjadi di 

dalam suatu proses. 

7  

 

Activity final node merupakan notasi 

yang melambangkan akhir dari 

sebuah proses. 

8 

 

Activity merupakan aktifitas yang ada 

di dalam sistem. Biasa digunakan 

pada proses yang melibatkan proses 

lainnya. 

aktor

usecase

action

Activity
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9 

 

Activity dengan parameter biasa 

digunakan pada proses yang 

melibatkan proses lainnya serta 

mengambil parameter dari proses 

tersebut. 

10 

 

Lifeline merupakan state dari sebuah 

proses yang ada di dalam sistem. 

Nantinya, setiap bagian dari proses 

akan berhenti pada lifeline yang 

sesuai. 

 

2.9 Pengertian JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

bersifat ringan, disusun oleh Douglas Crockford. Fokus JSON adalah pada 

representasi data di website. JSON dirancang untuk memudahkan pertukaran data 

pada situs dan merupakan perluasan dari fungsi - fungsi JavaScript.  

Berikut adalah contoh teks php dalam memformat hasil query (perintah) 

berupa format JSON [16]: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Format Script JSON 

Activity

Parameter

<?php 

include_once("conn.php"); 

$sql = "SELECT * FROM penjualan"; 

$query = mysql_query($sql); 

$data = array(); 

while($row=mysql_fetch_object($query)) 

{$data[] = $row;} 

$response 

array('status'=>"Ok",'item'=>$data); 

echo json_encode($response) 

?> 
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2.9.1 JSON Parsing 

Penggunaan JSON Parsing dalam HTTP Connection ini bertujuan 

untuk memberi kemudahan bagi user ketika menggunakan aplikasi ini. 

Dengan adanya JSON Parsing dalam HTTP Connection, informasi yang ada 

didalam website dapat ditampilkan di dalam sebuah aplikasi mobile. Dalam 

JSON Parsing, kita membutuhkan API (Application Program Interface) yang 

berfungsi untuk menghubungkan antara aplikasi mobile dan aplikasi website. 

API ialah kumpulan source code berbasis PHP, yang isinya adalah query 

(perintah) untuk mengambil data dari website, yang hasilnya di encode ke 

dalam bentuk JSON [16]. 

 

Gambar 2.5 Arsitektur JSON Parsing 

2.10 Sejarah Android 

Android menurut Nazruddin Safaat adalah sebuah sistem operasi untuk 

perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan 

aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan sebuah aplikasi. Awalnya, Google Inc membeli Android Inc yang 

merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel atau 

smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, yang merupakan konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 
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peranti lunak, dan telekomunikasi termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia [17]. 

Pada saat Android dirilis pertama kali pada tanggal 5 November 2007, 

Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan 

open source pada perangkat mobile. Di lain pihak, Google merilis kode – kode 

Android di bawah lisensi apache seperti lisensi perangkat lunak dan open platform 

pada perangkat seluler [17]. 

Terdapat dua jenis distributor sistem operasi pada Android [17], antara lain: 

1. Mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services 

(GMS). 

2. Benar – benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung dari 

Google atau lebih dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). 

Pada September 2007, Google mengenalkan Nexus One yang merupakan 

salah satu jenis smartphone atau ponsel yang menggunakan Android sebagai sistem 

operasinya. Telepon seluler ini di produksi oleh HTC Corporation dan tersedia di 

pasaran pada tanggal 5 januari 2010. Seiring pembentukan Open Handset Alliance, 

OHA mengumumkan produk  perdana mereka Android perangkat bergerak 

(Mobile) yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android dirilis telah 

dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru 

[17]. 

2.10.1 The Dalvik Virtual Machine (DVM)  

Salah satu elemen kunci dari Android adalah Dalvik Virtual Machine 

(DVM) karena Android berjalan bukan pada Java Virtual Machine (JVM). 

Meskipun memiliki banyak persamaan seperti Java ME (Java Mobile 

Edition), tetapi Android menggunakan Virtual Machine sendiri yang 

dikustomisasi dan dirancang untuk memastikan bahwa fitur – fitur berjalan 

lebih efisien dari perangkat mobile [17]. 
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Dalvik Virtual Machine (DVM) adalah “register bases” sementara Java 

Virtual Machine (JVM) adalah “stack based”. DVM didesain dan ditulis oleh 

Dan Bornsten dan beberapa engineers Google lainnya. Dalvik Virtual 

Machine menggunakan keamanan, threading dan proses serta manajemen 

memori sehingga memungkinkan kita untuk menulis aplikasi C atau C+ sama 

halnya pada OS Linux [17].  

2.10.2 Android SDK (Software Development Kit) 

Android SDK merupakan tools API (Application Programming 

Interface) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Android 

SDK sebagai alat bantu dan API digunakan untuk mengembangkan aplikasi 

pada platform Android. Sebagai platform aplikasi netral, Android 

memberikan kesempatan untuk membuat aplikasi yang kita butuhkan yang 

bukan merupakan aplikasi bawaan dari smartphone. Beberapa fitur – fitur 

Android yang paling penting adalah [17]: 

1. Framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan 

reusable. 

2. DVM (Mesin Virtual Dalvik) dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

3. Integrated browser berdasarkan engine open source WebKit. 

4. Rafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, grafis 

3D berdasarkan spesifikasi opengl ES 1,0 (Opsional akselerasi 

hardware). 

5. SQLite untuk menyimpan data. 

6. Media support yang mendukung audio, video, dan gambar (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF), GSM Telephony 

(tergantung hardware). 

7. Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (tergantung hardware). 

8. Kamera, GPS, kompas, dan accelerometer (tergantung hardware). 

9. Lingkungan development yang lengkap dan kaya termasuk perangkat 

emulator, tools untuk debugging, profil dan kinerja memori, dan 

plugin untuk IDE Eclipse. 
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2.10.3 Android Development Tools (ADT) 

Android Development Tools (ADT) adalah plugin yang didesain untuk 

IDE Eclipse yang memberikan kemudahan dalam mengembangkan aplikasi 

Android dengan menggunakan IDE Eclipse. Dengan menggunakan ADT 

untuk Eclipse dapat memudahkan dalam membuat aplikasi project Android, 

membuat aplikasi GUI, dan menambahkan komponen – komponen yang 

lainnya, begitu juga kita dapat melakukan running aplikasi menggunakan 

Android SDK melalui Eclipse. Dengan ADT, kita juga dapat melakukan 

pembuatan package Android (.apk) yang digunakan untuk distribusi aplikasi 

Android yang kita rancang [17].  

Berikut adalah versi ADT (Android Development Tools) yang sudah di 

rilis [17], antara lain: 

1. ADT 12.0.0 (July 2011) 

2. ADT 11.0.0 (June 2011) 

3. ADT 10.0.0 (March 2011) 

4. ADT 10.0.0 (February 2011) 

5. ADT 9.0.0 (January 2011) 

6. ADT 8.0.1 (December 2010) 

7. ADT 8.0.0 (December 2010) 

8. ADT 0.9.9 (September 2010) 

9. ADT 0.9.8 (September 2010) 

10. ADT 0.9.7 (May 2010) 

11. ADT 0.9.6 (March 2010) 

12. ADT 0.9.5 (December 2009) 

13. ADT 0.9.4 (October 2009) 

Semakin tinggi platform Android yang digunakan, dianjurkan 

menggunakan ADT yang terbaru. Karena biasanya munculnya platform baru 

diikuti oleh munculnya versi ADT terbaru [17]. 
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2.10.4 Arsitektur  Android 

Secara garis besar, Arsitektur Android dapat di jelaskan dan 

digambarkan sebagai berikut [17]: 

1. Application and Widgets, adalah layer yang berhubungan dengan 

aplikasi saja, dimana biasanya kita download aplikasi kemudian kita 

melakukan installasi dan menjalankan aplikasi tersebut. Contoh: 

kalender, browser. Peta dan sebagainya.  

2. Application Frameworks, adalah layer dimana developer melakukan 

pengembangan atau pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di sistem 

operasi Android, Karena pada layer inilah aplikasi dapat dirancang dan 

dibuat seperti content provider yang berupa SMS dan pangilan telepon. 

3. Libraries, adalah layer dimana fitur – fitur Android berada, biasanya 

developer mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. Layer 

meliputi library C atau C++ inti seperti Libc dan SSL. 

4. Android Run Time, adalah layer yang membuat aplikasi Android dapat 

dijalankan dimana dalam prosesnya menggunakan implementasi Linux.  

5. Linux Kernel, adalah layer dimana inti dari operating sistem dari 

Android itu berada. Berisi file – file sistem yang mengatur sistem 

processing, memory, resource, drivers, dan sistem – sistem operasi 

Android lainnya. 

 

Gambar 2.6 Arsitektur Android 
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2.10.5 Komponen Android 

Menurut Anonim2, 2013, terdapat 4 (empat) komponen aplikasi 

Android [18], yaitu:  

1. Activities, adalah bentuk tampilan yang merepresentasikan sebuah 

layar dengan user interface yang dapat digunakan oleh user.  

2. Services, adalah komponen yang menjalankan proses di belakang 

layar. Misalnya seperti musik yang berjalan saat user sedang 

mengakses aktifitas lainnya dan notifikasi yang muncul dari sebuah 

aplikasi pada saat user tidak secara langsung mengakses aplikasi 

tersebut.   

3. Content Providers, adalah mengelola data - data yang dimiliki oleh 

aplikasi. Data - data di dalam sebuah Android dapat diakses oleh 

sebuah aplikasi melalui content provider yang berfungsi untuk 

membaca dan menuliskan data yang bersifat private terhadap sebuah 

aplikasi. 

4. Broadcast Receivers, adalah komponen dari Android yang bekerja 

untuk menerima respon dan memberikan pesan terhadap system-

wide broadcast announcement, sehingga user dapat mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan keadaan sistem Android phone 

yang sedang digunakan. Misalnya, notifikasi saat sebuah aplikasi 

sudah selesai diunduh. 

 

2.10.6 Versi Android  

Adapun versi – versi Android yang pernah dirilis adalah sebagai 

berikut: 

1. Android versi 1.1  

Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android 

versi ini dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam 

alarm, voice search (pencarian suara), pengiriman pesan dengan 

Gmail, dan pemberitahuan E-mail [17]. 
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2. Android versi 1.5 (Cupcake) 

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon 

seluler dengan menggunakan Android dan SDK (Software 

Development Kit) dengan versi 1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa 

pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur dalam seluler 

versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan 

modus kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa 

langsung dari telepon, dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan 

terhubung secara otomatis ke headset Bluetooth, animasi layar, dan 

keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem [17].   

3. Android versi 1.6 (Donut) 

Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan 

proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan 

baterai indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri 

yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus 

pada kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan pada CDMA / 

EVDO, 802.1x, VPN, Ge dan Text-to-speech engine, kemampuan dial 

kontak, teknologi text to change speech (tidak tersedia pada semua 

ponsel, pengadaan resolusi VWGA) [17]. 

4. Android versi 2.0 / 2.1 (Eclair) 

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android 

dengan versi 2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah 

pengoptimalan hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan 

UI dengan browser baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang 

baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan 

Bluetooth 2.1 [17].  

5. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

Pada bulan mei 2010 Android versi 2.2 Rev 1 diluncurkan. 

Android yang sekarang banyak beredar di pasaran salah satunya 

adalah di pakai di Samsung FX tab. Berikut adalah fitur – fitur yang 

tesedia di Android versi ini [17], yaitu: 
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1. Kerangka aplikasi memungkinkan penggunaan dan 

penghapusan pada komponen yang tersedia. 

2. Dalvik Virtual Machine dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

3. Grafik, grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan libraries 

OpenGL. 

4. SQLite, untuk menyimpan data. 

5. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar. 

6. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, dan WiFi (hardware 

independent). 

7. Kamera, GPS, kompas, dan accelerometer (tergantung 

hardware). 

6. Android versi 2.3 (Gingerbread) 

Pada 6 Desember 2010, Android versi 2.3 (Gingerbread) 

diluncurkan.Perubahan - perubahan umum yang didapat dari Android 

versi ini, antara lain peningkatan kemampuan permainan (gaming), 

peningkatan fungsi copy paste, layar antar muka (User Interface) 

didesain ulang, dukungan format video VP8 dan WebM, efek audio 

baru (reverb, equalization, headphone virtualization, dan bass boost), 

dukungan kemampuan Near Field Communication (NFC), dan 

dukungan jumlah kamera yang lebih dari satu [17]. 

7. Android versi 3.0 (Honeycomb) 

Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android 

versi ini mendukung ukuran layar yang lebih besar. User Interface 

pada Honeycomb juga berbeda karena sudah didesain untuk tablet. 

Honeycomb juga mendukung multi-processor dan juga akselerasi 

perangkat keras untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan 

menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom [17]. 

2.11 Client – Server 

Client - Server merupakan teknologi pendistribusian kerja aplikasi antara dua 

komputer atau lebih, yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi, dimana yang 

satu akan bertindak sebagai client atau peminta layanan, dan yang lainnya sebagai 

server, atau pemberi layanan. Baik client ataupun server memiliki proses atau CPU 
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sendiri, sedangkan jaringan yang digunakan bisa berupa jaringan lokal (LAN) 

ataupun jaringan yang lebih luas lagi (WAN) [19]. 

Tabel 2.2 Karakteristik Client - Server 

(Sumber: Jurnal InforSAINS Vol 2, No. 3 Nopember 2008) 

No Client Server 

1 Aktif Pasif 

2 Menunggu request Menunggu request 

3 Menunggu dan menerima 

balasan dari server 

Menerima request, memproses 

mereka dan mengirimkan balasan 

berupa service 

Client - Server dibentuk oleh 3 komponen dasar, yaitu client, middleware, 

dan server [20].   

1. Client, merupakan terminal yang digunakan oleh pengguna untuk 

meminta layanan tertentu yang di butuhkan dan juga digunakan untuk 

menerima hasil pemrosesan yang diminta dari server. 

2. Middleware, merupakan komponen perantara yang memungkinkan 

client dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama 

lain. 

3. Server, merupakan pihak yang menyediakan layanan server dapat 

berupa basis data SQL atau Web. 
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Gambar 2.7 Komponen Dasar Client-Server 

Beberapa keuntungan dalam menggunakan client - server adalah [20]: 

1. Client - server mampu menciptakan aturan dan kewajiban komputasi 

secara terdistribusi. 

2. Mudah dalam maintenance. Memungkinkan untuk mengganti, 

memperbaiki server tanpa menggangu client. 

3. Semua data di simpan di server. Hanya yang memiliki autorisasi yang 

dapat mengakses sumber daya. 

4. Mendukung banyak client berbeda dengan kemampuan yang berbeda 

pula. 

Beberapa kerugian dalam menggunakan client - server adalah [20]: 

1. Jika banyak client yang mengakses ke server secara simultan, maka 

server akan overload. 

2. Adanya kemungkinan server penuh. 

 

2.12 Web Services 

Berikut adalah pendapat dari para ahli tentang definisi web services, yaitu: 

1. Pendapat Ethan Cerami, 2002 tentang definisi web services adalah 

layanan yang tersedia di internet. Web services menggunakan format 

standar XML untuk pengiriman pesannya. Web services juga tidak 

terikat kepada bahasa pemrograman atau sistem operasi tertentu [21]. 

2. Sedangkan pengertian web services menurut Gottschalk, 2002 adalah 

antar muka yang mendeskripsikan koleksi yang dapat diakses dalam 
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jaringan menggunakan format standar XML untuk pertukaran pesan. 

Web services mengerjakan tugas yang spesifik. Web services 

dideskripsikan menggunakan format standar notasi XML yang disebut 

services description [21]. 

 

Arsitektur web services secara umum dapat dilihat pada gambar 2.8 dibawah 

ini [21]. 

 

 

Gambar 2.8 Arsitektur Web Services 

 

Pada gambar diatas, ada tiga komponen utama dari web services yaitu [21]: 

1. Service provider, Penyedia web services yang berfungsi menyediakan 

kumpulan web services yang dapat diakses oleh pengguna. 

2. Service requestor, Adalah aplikasi yang bertindak sebagai pengguna 

yang melakukan permintaan layanan (berupa web services) ke service 

provider. 

3. Service registry, Adalah tempat dimana service provider 

mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web services, Service 

registry bersifat opsional. 

 

Berikut ini beberapa keuntungan web services yaitu [21]: 

1. Web services menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi 

perangkat lunak yang running pada platform yang berbeda. 

2. Web services menggunakan standar dan protokol yang terbuka.  
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3. Dengan pemanfaatan HTTP, web services dapat bekerja melalui banyak 

pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan 

bagi aturan firewall filtering.  

4. Web services mengijinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan 

dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan dengan mudah untuk 

menyediakan suatu service yang terintegrasi.  

5. Web services mengijinkan penggunaan kembali service dan komponen 

di dalam suatu infrastruktur.  

6. Web services dapat secara bebas digabungkan (loosely coupled) dengan 

demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke 

pengintegrasian aplikasi.  

 

Sedangkan Kekurangan web services adalah [21]: 

1. Karakteristik standard web services saat ini masih dalam tahap 

perkembangan awal dibandingkan open standard computer 

terdistribusi yang lebih matang seperti CORBA.  

2. Web services dapat saja memiliki performance atau kinerja yang lemah 

dibandingkan dengan pendekatan komputasi terdistribusi lain seperti 

RMI, CORBA, atau DCOM.  

2.13 Bootstrap 

Bootstrap merupakan Framework ataupun Tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun situs web responsive secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap terdiri dari 

CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Typography, Table, Form, 

Navigation, dan lain - lain. Di dalam bootstrap juga sudah terdapat jQuery plugins 

untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, Modal, 

Dropdown, Scrollspy, Tooltip, Tap, Popover, Alert, Button, Carousel dan lain-lain. 

Dengan bantuan Bootstrap, kita bisa membuat web responsive dengan cepat dan 

mudah dan dapat berjalan sempurna pada browser - browser populer seperti 

Chrome, Firefox, Safari, Opera dan Internet Explorer [14]. 

 




