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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Istilah pariwisata di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1960-an yang 

diperoleh di tempat terpisah dari dua orang budayawan Indonesia, yaitu Prof. Mr. 

Moh. Yamin dan Prof. Dr. Prijono atas permintaan Presiden Soekarno kepada Sri 

Sultan  Hamengkubuwono  IX  selaku  Ketua  Dewan  Tourisme  Indonesia 

(DTI). Kedua   budayawan   intelektual   tersebut   memberikan   istilah   

pariwisata   guna mengganti istilah tourism atau travel yang konotasinya bisa 

terkait dengan selera rasa pleasure  (kesenangan),  excitement  (kegembiraan), 

entertainment  (hiburan), adventure (petualangan) dan sebagainya. 

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu : 

-    Pari  = Penuh, Lengkap, Berkeliling. 

-    Wis (man)  = Rumah, Kampung, Komunitas. 

-    Ata   = Pergi terus menerus, Mengembara. 

Bila dirangkaikan  menjadi  satu kata melahirkan  istilah pariwisata 

berarti pergi secara lengkap, meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus 

menerus, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "tour", sedang untuk 

pengertian jamak "kepariwisataan" dapat digunakan kata "tourisme" atau 

"tourism" [15], lebih lanjut batasan pariwisata menurut Undang-undang adalah 

sebagai berikut:  

" Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata 

dan bersifat multidimensi  serta multidisiplin  yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha."[13] 
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2.2  Pengertian Wisatawan  

 Seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata 

disebut dengan wisatawan (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 

jam di daerah atau Negara yang dikunjungi. Apabila tinggal di daerah atau 

Negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut 

pelancong (excursionist) [12]. 

Pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang dating ke suatu negara atau 

tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk 

melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jadi ada dua kategori mengenai 

sebutan pengunjung, yakni: [12] 

1. Wisatawan (tourist), 

2. Pelancong (excursionist), 

Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara sekurang-

kurangnya 24 jam di suatu Negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata 

dapat digolongkan menjadi: 

1. Pesiar (leasure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, 

keagamaan dan olah raga. 

2. Hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan, konferensi, misi, dan 

sebagainya. 

Pelancong (excursionist) adalah pengunjung sementara yang tinggal di 

suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam. 

2.3  Bentuk Pariwisata 

 Bentuk dari pariwisata ini ada beberapa macam. Untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang bentuk dari pariwisata itu sendiri, dapat dijelaskan 

menurut kategori tertentu. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori: [10] 

2.3.1 Menurut Asal Wisatawan 

 Wisatawan yang berasal dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya 

berpindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negaranya sendiri dan 
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selama ia mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik. sedangkan 

kalau ia datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional. 

2.3.2 Menurut Akibat Terhadap Neraca Pembayaran 

 Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang 

asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberikan dampak postif terhadap 

neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, yang ini 

disebut dengan pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke 

negara lain memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar 

negerinya, ini disebut pariwisata pasif. 

2.3.3 Menurut Jangka Waktu 

 Kedatangan seorang wisatawan disuatu tempat atau negara 

diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara 

yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek 

dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-

ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau 

panjangnya waktu yang dimaksudkan. 

2.3.4 Menurut Jumlah Wisatawan 

 Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah 

sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka muncul istilah-istilah 

pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. 

2.3.5 Menurut Alat Angkut Yang Dipergunakan 

 Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh 

sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, 

pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah 

sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api atau mobil.  
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2.4 Jenis Pariwisata 

 Selain bentuk pariwisata, ada pula jenis pariwisata yang umum pada saat 

sekarang ini. Hal ini sangat penting untuk diketahui agar bisa menumbuh 

kembangkan industri pariwisata. Jenis-jenis pariwisata antara lain: [9] 

2.4.1 Wisata budaya 

Wisata budaya merupakan perjalanan wisata ke tempat lain atau ke luar 

negeri yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mempelajari 

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni 

masyarakat di lokasi yang dituju. 

2.4.2 Wisata Kesehatan 

Wisata kesehatan dapat diartikan sebagai perjalanan seorang wisatawan 

dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari demi 

kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani. Objek wisatanya antara 

lain mata air panas, tempat dengan iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat 

yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, balai 

kesehatan dan lainnya. 

2.4.3 Wisata Olah Raga 

Konsep wisata olahraga adalah perjalanan yang ditujukan untuk 

berolahraga atau sengaja mengambil bagian dalam kegiatan olahraga baik resmi 

maupun tidak di suatu tempat. Misalnya Asian Games, Olimpiade, Thomas Cup, 

memancing, berenang dan lainnya. 

2.4.4 Wisata Komersial 

Wisata komersial merupakan perjalanan dengan tujuan untuk 

mengunjungi kegiatan-kegiatan komersial seperti pameran, bussines expo dan 

pekan raya yang bersifat komersil. 
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2.4.5 Wisata Industri 

Wisata Industri dapat dicontohkan seperti kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, ke suatu daerah atau 

kompleks perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel 

besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. 

2.4.6 Wisata Politik 

Wisata politik yakni kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk 

mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik baik 

di dalam negeri maupun mancanegara. Misalnya menghadiri perayaan 17 

Agustus di Jakarta, penobatan raja, kongres dan lainnya. 

2.4.7 Wisata Konvensi 

Wisata konvensi dapat diartikan sebagai perjalanan ke satu wilayah 

dengan tujuan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan konvensi seperti rapat kerja, 

musyawarah nasional dan sebagainya. Contoh pertemuan Konfrensi Tingkat 

Tinggi (KTT) APEC, KTT ASEAN dan lainnya. Dewasa ini wisata konvensi 

lebih dikenal dengan sebutan wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences 

and Exhibitions). Yakni wisata yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

pertemuan dan eksibisi yang mempertemukan banyak oranng. 

2.4.8 Wisata Sosial 

Wisata sosial bisa dijelaskan sebagai pengorganisasian suatu perjalanan 

murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat 

ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan. Misalnya, bagi kaum buruh, 

petani atau anak panti asuhan. 

2.4.9 Wisata Pertanian 

Wisata jenis ini dapat dicontohkan seperti perjalanan yang dilakukan ke 

proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya untuk 

tujuan studi maupun riset. 
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2.4.10 Wisata Maritim atau Bahari 

Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti 

liburan di pantai, teluk, atau laut. Aktivitasnya dapat berupa berjemur, 

memancing, berlayar, lomba renang, kompetisi perahu, berselancar dan lainnya.  

2.4.11 Wisata Cagar Alam 

Jenis wisata ini mengkhususkan pada kunjungan ke daerah cagar alam, 

taman lindung, hutan daerah pegunungan, dengan tujuan untuk menikmati 

keindahan alam, menghirup udara segar, melihat berbagai binatang atau 

tumbuhan. 

2.4.12 Wisata buru 

Jenis ini banyak dilakukan di negeri- negeri yang memang memiliki 

daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan 

digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. 

2.4.13 Wisata Pilgrim 

Wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan 

kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan 

ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar atau pemimpin misalnya, 

Vatikan, Mekkah, Candi Borobudur, Pura Besakih, atau makam Wali Songo. 

2.5 Pengertian UML 

UML ( Unified Modelling Language ) merupakan salah satu metodologi 

pengembangan  sistem informasi  atau  perangkat  lunak berorientasi  objek.  

Pada Rasional Rose ada beberapa diagram diantaranya: Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Statechart Diagram, 

Collaboration Diagram.  Tapi  yang sering  di  gunakan  Use  Case  Diagram,  

Activity  Diagram, Sequence  Diagram  dan Class Diagram.  Berikut penjelasan  

dari masing-masing diagram: [2] 
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2.5.1  Use Case Diagram 

Use case  diagram  menggambarkan  fungsionalitas  yang diharapkan  

dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan 

bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan  sebuah interaksi 

antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, 

misalnya login ke sistem, meng- create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. 

Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi 

dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case diagram 

dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun requirement sebuah sistem, 

mengkomunikasikan  rancangan  dengan  klien, dan merancang test case untuk 

semua feature yang ada pada sistem.  

Sebuah use case dapat meng- include fungsionalitas use case lain  sebagai  

bagian  dari  proses  dalam  dirinya.  Secara umum diasumsikan bahwa use case 

yang di- include akan dipanggil setiap kali use case yang meng- include 

dieksekusi secara normal. Sebuah use case dapat di- include oleh lebih dari satu 

use case lain, sehingga duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara 

menarik keluar fungsionalitas yang common. Sebuah use case juga dapat 

meng- extend use case lain dengan behaviour -nya sendiri. Sementara hubungan 

generalisasi antar use case menunjukkan bahwa  use case yang satu merupakan 

spesialisasi dari yang lain. 

 

Gambar 2.1 Contoh Use Case Diagram 
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2.5.2  Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari  pengembangan dan desain  berorientasi 

objek.  Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class diagram menggambarkan  struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan  satu sama lain seperti containment, pewarisan, 

asosiasi, dan lain-lain. 

Class memiliki tiga area pokok: 

1. Nama Class 

Nama class berfungsi untuk memberikan identitas pada sebuah class 

2. Atribut 

Attribut memiliki fungsi untuk memberi karakteristik pada data yang 

dimiliki suatu objek di dalam class 

3. Metoda 

Metoda memiliki tugas untuk memberikan fungsi ke sebuah objek. 

 

Gambar 2.2 Contoh Format Class Diagram 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut: 

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

anak yang mewarisinya. 

•  Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

Class dapat merupakan implementasi dari sebuah interface, yaitu class 

abstrak yang hanya memiliki metoda. Interface tidak dapat langsung  

diinstansiasikan, tetapi harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class. 

Dengan demikian interface mendukung resolusi metoda pada saat run-time . 

Sesuai dengan perkembangan class model, class dapat dikelompokkan  

menjadi package. Juga dapat membuat diagram yang terdiri atas package. 

Adapun hubungan antar class dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. Umumnya menggambarkan 

class yang memiliki atribut berupa class lain, atau class yang harus mengetahui 

eksistensi  class lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar class. 

2. Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas”). 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class. Class dapat diturunkan 

dari class lain dan mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan 

menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang 

diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. 

 

Gambar 2.3 Notasi Class Diagram 



14 

 

4. Mutiplicity atau multiplisitas adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas 

yang berelasi dengan sebuah objek lain dari kelas lain yang berasosiasi dengan 

kelas tersebut. Macam-macam multiplicity disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Notasi Multiplicity 

 

2.5.3  Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan 

(dari satu state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari 

stimuli yang diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class 

tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram ). Dalam 

UML, state digambarkan  berbentuk  segiempat  dengan  sudut membulat  dan 

memiliki  nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar state umumnya 

memiliki kondisi guard yang merupakan  syarat terjadinya  transisi  yang 

bersangkutan, dituliskan  dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai 

akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan 

akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. 

 

Gambar 2.4 Contoh Statechart Diagram 
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2.5.4   Activity Diagram 

Activity  diagram  menggambarkan  berbagai  alir  aktivitas  dalam  

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin  terjadi,  dan bagaimana  mereka  berakhir.  Activity  diagram  

juga  dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa 

eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian 

besar state adalah action dan sebagian besar transisi di- trigger oleh selesainya 

state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur 

aktivitas dari level atas secara umum.  

Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. 

Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case 

menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan 

aktivitas. Sama seperti state, standar UML menggunakan segiempat dengan 

sudut membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk 

menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan 

proses- proses paralel ( fork dan join ) digunakan titik sinkronisasi yang dapat 

berupa titik, garis  horizontal  atau  vertikal.  Activity  diagram  dapat  dibagi  

menjadi  beberapa object  swimlane  untuk  menggambarkan  objek  mana  yang  

bertanggung  jawab untuk aktivitas tertentu. 

 

Gambar 2.5 Contoh Activity Diagram 
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2.5.5 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atar dimensi 

vertikal (waktu)  dan  dimensi  horizontal  (objek-objek  yang  terkait). Sequence 

diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu.   

Diawali  dari  apa  yang  men-trigger  aktivitas  tersebut,  proses  dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

Masing-masing objek, termasuk aktor, memiliki lifeline vertikal. Message 

digambarkan sebagai garis berpanah dari satu objek ke objek lainnya. Pada fase 

desain berikutnya,  message akan dipetakan menjadi operasi/metoda  dari 

class. Activation bar menunjukkan  lamanya eksekusi sebuah proses, biasanya 

diawali dengan diterimanya sebuah message. Untuk objek-objek yang memiliki 

sifat khusus, standar UML mendefinisikan icon khusus untuk objek boundary, 

controller dan persistent entity . 

 

Gambar 2.6 Contoh Sequence Diagram 
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2.5.6 Collaboration Diagram 

Collaboration   diagram   juga   menggambarkan   interaksi   antar   objek   

seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing 

objek dan bukan  pada  waktu  penyampaian  message. Setiap  message  

memiliki  sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki 

nomor 1. Messages dari level yang sama memiliki prefiks yang sama. 

 

Gambar 2.7 Contoh Collaboration Diagram 

2.5.7 Component Diagram 

Component   diagram   menggambarkan   struktur   dan   hubungan   antar 

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya. 

Komponen  piranti  lunak  adalah  modul  berisi  code,  baik  berisi  source  code 

maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada 

compile time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari 

beberapa class dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang 

lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang 

disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. 
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Gambar 2.8 Contoh Component Diagram 

2.5.8 Deployment Diagram 

Deployment/physical  diagram  menggambarkan  detail  bagaimana 

komponen di- deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak 

(pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada 

lokasi tersebut,  spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Sebuah 

node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan  untuk 

men-deploy  komponen  dalam lingkungan sebenarnya.  Hubungan  antar  node 

(misalnya TCP/IP) dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. 

 

Gambar 2.9 Contoh Deployment Diagram 
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2.6 Penjelasan Sistem 

 Sistem  berasal  dari  bahasa  Latin  (sistema)  dan  bahasa  Yunani 

(sustema) adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  komponen  atau  elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. 

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama 

membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen  sistem  tersebut adalah:  [2] 

1. Batasan sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

yang lain atau dengan lingkungan luarnya. 

2. Penghubung sistem adalah media penghubung antara suatu sistem dengan 

sistem lainnya yang dalam gambaran sistem ditunjukan dengan garis panah. 

3. Masukan sistem (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, 

bisa berupa program, data lewat keyboard ataupun signal input. 

4. Keluaran sistem (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan  menjadi  suatu  keluaran  berupa  informasi  atau  data  dan 

sisa pembuangan seperti panas. 

5. Pengolah  sistem  adalah  bagian  dari  sistem  yang  mengolah  masukan 

menjadi keluaran. 

6. Sasaran sistem adalah tujuan (goal) atau sasaran (objective)  dari sistem 

tesebut. 

Kualitas dari sistem tergantung dari tiga hal, yaitu: 

1. Akurat yaitu informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan. 

2. Tepat waktu yaitu informasi yang datang kepada penerima tidak boleh 

terlambat. 

3. Relevan yaitu informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakaiannya. 
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2.7 Penjelasan Sistem Operasi 

 Sistem operasi adalah penghubung antara perangkat lunak (software) 

aplikasi komputer dengan perangkat keras (hardware), sehingga perangkat lunak 

(software) aplikasi tersebut dapat mengakses perangkat keras (hardware) dengan 

baik [13]. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak 

sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat 

menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi 

booting. 

Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup 

perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan 

sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai 

masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai 

perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer, meskipun kode 

aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan 

menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada 

hampir semua perangkat yang berisi komputer dari ponsel dan konsol permainan 

video untuk superkomputer dan server web. 

 

2.8 Android  

 Android 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 aplikasi 

mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc, yang merupakan pendatang 

baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel/smartphone. Kemudian untuk 

mengembangkan android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan piranti keras, piranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia [7]. Arsitektur android 

terdiri dari berbagai lapisan dan setiap lapisan terdiri dari beberapa program yang 

memiliki fungsi yang berbeda. Secara garis besar arsitektur android dari yang 

paling dalam hingga paling luar bisa digambarkan serta dijelaskan sebagai 

berikut: 



21 

 

 

Gambar 2.10 Arsitektur Android [17]  

2.8.1 Linux Kernel 

Di lapisan terbawah arsitektur android terdapat Linux Kernel. Di Lapisan 

ini tidak benar-benar berinteraksi dengan pengguna maupun developer, tetapi 

lapisan ini merupakan jantung dari seluruh sistem di android karena lapisan ini 

berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing, memory, resource, 

drivers, dan sistem-sistem operasi android lainnya. 

 

Gambar 2.11 Linux Kernel [17] 

Dengan berkembangnya android maka kernel linux yang digunakan juga 

mengalami perkembangan, seperti pada gambar tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.2 Kernel Version [17] 

 

2.8.2 Library 

Library membawa sekumpulan instruksi untuk mengarahkan perangkat 

android kita dalam menangani berbagai tipe data. Biasanya para pembuat aplikasi 

mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya. Berjalan di atas kernel,  

Layer ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL. 

 

Gambar 2.12 Library [17] 

2.8.3 Android Runtime  

Pada android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagian 

besar fungsi android. Hal inilah yang membedakan android dibandingkan sistem 

operasi lainnya yang juga mengimplementasikan Linux. Android runtime 

merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi android menjadi lebih tangguh 

dengan paket pustaka yang telah ada. Dalam android runtime terdapat 2 bagian 

utama, diantaranya: 

2.8.3.1 Core Libraries  

Mencakup serangkaian inti library Java, artinya android menyertakan satu 

set library-library dasar yang menyediakan sebagian besar fungsi-fungsi yang ada 

pada library-library dasar bahasa pemrograman Java. 



23 

 

2.8.3.2 Dalvik 

Dalvik merupakan 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 prosesnya sendiri, dengan 

instance dari Dalvik Virtual Machine. 

 

Gambar 2.13 Android Runtime [17] 

2.8.4 Application Framework 

Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi kita. Program-program 

di atas memanajemen fungsi dasar dari perangkat seperti manajemen Resource, 

Manajemen Panggilan, Manajemen Window dan lain - lain. Sebagai seorang 

developer, kita dapat melihat lapisan ini sebagai alat dasar yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi. 

Beberapa program penting pada Application Framework antara lain: 

1. Activity Manager − Mengontrol semua aspek dari siklus hidup aplikasi dan 

Activity Stack. 

2. Content Providers − Mengizinkan aplikasi untuk mempublikasikan dan 

berbagi data dengan aplikasi lainnya. 

3. Resource Manager − Memberikan akses kepada resources yang bukan kode 

seperti strings, setting warna, dan layout user interface. 

4. Notifications Manager − Membuat aplikasi dapat menampilkan pengingat 

dan notifikasi kepada pengguna. 

5. View System − Digunakan untuk membuat user interface aplikasi 
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Gambar 2.14 Application Framework [17] 

2.8.5 Application 

Aplikasi yang berada di lapisan paling atas dari arsitektur android. Rata-

rata pengguna perangkat android kebanyakan akan berinteraksi dengan lapisan ini 

(untuk fungsi dasar, seperti membuat panggilan telepon, mengakses web browser 

dan lain-lain). Lapisan lebih bawah diakses kebanyakan oleh pengembang, 

pemrogram dan orang-orang seperti. 

 

Gambar 2.15 Application [17] 

2.9  PHP (Hypertext Preprocessor) 

 PHP merupakan hypertext preprocessor. PHP merupakan bahasa 

berbentuk skrip yg ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah 

yang dikirim ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. Pada prinsipnya 

PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server 

Page), Cold Fusion, ataupun Perl. Namun PHP juga bisa digunakan secara 

command line. Artinya skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web server 

maupun browser. 

 Kemunculan PHP bermula pada saat Rasmus Lerdorf membuat skrip Perl 

yang dapat mengamati siapa saja yang melihat daftar riwayat hidupnya, yakni 

pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut 

“Personal Home Page”. Paket inilah yang menjadi cikal bakal munculnya PHP. 

Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/FI versi 2. Pada versi inilah 

pemrogram dapat menempelkan kode struktur di dalam tag HTML. Kode PHP 
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juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan 

kompleks sambil berjalan. 

 Pada saat ini PHP cukup populer sebagai peranti pemrograman web, 

terutama di lingkungan Linux. Walaupun demikian, PHP sebenarnya juga dapat 

berfungsi pada server-server yang berbasis UNIX, Windows, dan Macintosh. [11] 

2.10 MySQL 

 MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

(bahasa Inggris: 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 di bawah lisensi GNU General 

Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial 

untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 

Tidak seperti Apache yang merupakan software yang dikembangkan oleh 

komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya 

masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan 

komersial Swedia yaitu MySQL AB. MySQL AB memegang penuh 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 sendiri memilki beberapa kelebihan, 

antara lain :  [11] 

1. Free (bebas didownload). 

2. Stabil dan tangguh. 

3. Fleksibel dengan berbagai pemrograman. 

4. Security yang baik. 

5. Dukungan dari banyak komunitas. 

6. Kemudahan management database. 

7. Mendukung transaksi. 

8. Perkembangan software yang cukup cepat. 
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2.11 GPS (Global Positioning System) 

GPS (Global Positiong System) adalah suatu sistem navigasi menggunakan 

lebih dari 24 satelit MEO (Medium Earth Orbit atau Middle Earth Orbit) yang 

mengelilingi bumi sehingga penerima-penerima sinyal di permukaan bumi dapat 

menangkap sinyalnya. GPS mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi. 

Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk 

menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Satelit mengorbit pada ketinggian 

12.000 mil di atas bumi dan mampu mengelilingi bumi dua kali dalam 24 jam.  

Satelit GPS secara kontinyu mengirimkan sinyal radio digital yang 

mengandung data lokasi satelit dan waktu, pada penerima yang berhubungan. 

Satelit GPS dilengkapi dengan jam atom yang mempunyai ketepatan waktu satu 

per satu juta detik. Berdasar informasi ini, stasiun penerima mengetahui berapa 

lama waktu yang digunakan untuk mengirim sinyal sampai kepada penerima di 

bumi. Semakin lama waktu yang digunakan untuk sampai ke penerima, berarti 

semakin jauh posisi satelit dari stasiun penerima. [1] 

2.11.1 Google Maps API 

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

Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam 

mengembangkan aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk 

memanipulasi peta, dan menambah konten melalui berbagai jenis layanan yang 

dimiliki, serta mengijinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi 

enterprise di dalam websitenya. 

Pengguna dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ditawarkan oleh 

Google Maps setelah melakukan registrasi dan mendapatkan Google Maps API 

Key. Google menyediakan layanan ini secara gratis kepada pengguna di seluruh 

dunia. 

2.12 Media Sosial 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari 

teknologi-teknologi web yang berbasis internet, yang memudahkan semua orang 
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untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah 

jaringan online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Posting 

di blog, tweet, atau video youtube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara 

langsung oleh jutaan orang secara gratis. [10] 

Media sosial mempunyai banyak bentuk, diantaranya yang paling populer 

adalah microblogging (twitter), facebook, dan blog. Twitter adalah situs web yang 

merupakan layanan dari microblog, yaitu bentuk blog yang membatasi ukuran 

setiap post-nya, yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat menulis 

pesan dalam twitter update hanya berisi 140 karakter. Twitter merupakan salah 

satu jejaring sosial yang paling mudah digunakan, karena hanya memerlukan 

waktu yang singkat tetapi informasi yang disampaikan dapat langsung menyebar 

secara luas. 

 


