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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1  

Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

sistem yang akan dibuat. Landasan teori ini akan membahas tentang sistem 

informasi, web scraping, web pemesanan tiket pesawat, tiket online dan lain-lain. 

Semua pembahasan tersebut berguna dalam menunjang sistem yang akan dibuat, 

sehingga sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

2.1   Sistem Informasi 

   2.1.1   Pengertian Sistem 

Sistem berasal dari bahasa latin (systema) dan bahasa yunani (sustema) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi materi atau energi. Istilah ini sering 

digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana 

suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Suatu sistem memiliki 

karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen sistem, batasan sistem, 

lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, pengolah sistem, 

sasaran sistem (Paryati, 2010). 

   2.1.2   Pengertian Informasi. 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam 

suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya yang 

menggambarkan suatu kebijakan-kebijakan yang ternyata digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimaanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini 

atau mendatang (Paryati, 2010). 

   2.1.3   Pengertian Sistem Informasi 

Menurut O‟Brien (2003), sistem informasi adalah gabungan yang 

terorganisir dari orang-orang ,perangkat keras, piranti lunak, jaringan 

komunikasi, dan sumber-sumber data yang mengumpulkan, mengubah, dan 

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. (Paryati, 2010) 
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2.2   Internet 

   2.2.1  Pengertian Internet 

Internet dalam bahasa inggris merupakan singkatan “International 

Networking”. Pengertian internet secara umum adalah jaringan komputer yang 

ada di seluruh dunia di mana setiap computer memiliki alamat (internet address) 

yang dapat digunakan untuk mengirim data atau informasi. Dalam hal ini 

komputer yang dulunya berdiri sendiri menjadi dapat berhubungan langsung 

dengan host-host atau komputer-komputer yang lainnya. Bentuk data dapat 

ditransmisikan melalui internet mencakup teks, suara, video, dan piranti lunak. 

Menurut Ause (1997 :1) internet merupakan sekumpulan jaringan yang 

saling terhubung dengan jaringan lain menggunakan bahasa yang dikenal dengan 

TCP/IP. Sedangkan menurut Ellisworth (1995:437), internet adalah jaringan 

komunikasi digital yang menghubungkan jaringan – jaringan yang lebih kecil dari 

banyak negara di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol standar yang 

disebut TCP/IP. (Santoso, 2011) 

Dari beberapa pengertian internet di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

internet adalah merupakan suatu jaringan komunikasi digital global yang dapat 

menembus batas geografis dan menghubungkan banyak komputer di berbagai 

negara dengan menggunakan suatu bahasa atau protokol standar yang dikenal 

dengan nama TCP/IP. 

   2.2.2   Pengertian protokol internet 

Protokol dalam dunia komunikasi data komputer digunakan untuk 

mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lain. 

Komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan menggunakan 

protokol yang sama, karena protokol ini berfungsi mirip dengan bahasa. (Santoso, 

2011) 

   2.2.3   Hypertext Transport Protokol (HTTP) 

Salah satu protokol yang sering digunakan dalam dunia internet adalah 

HTTP (Hypertext Transport Protokol). Protokol HTTP ini digunakan untuk 

berbagai jenis layanan dalam WWW (World Wide Web) di jaringan TCP/IP. 

Protokol HTTP juga dapat digunakan untuk berkomunikasi antara web browser 

dan web server satu sama lain. 
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HTTP akan kita gunakan jika pemakai hendak mengakses suatu website 

tertentu. HTTP memiliki tugas yaitu untuk mentransfer dokumen atau file berupa 

hypertext yang dalam pelaksanaannya dikenal dengan nama HTML. Dengan 

demikian HTTP akan menstransfer HTML ke browser dari server tempat HTML 

tersebut di simpan. 

Protokol HTTP berifat request response, yaitu dalam protokol ini client 

menyampaikan pesan request ke server dan server kemudian akan memberikan 

respon yang sesuai dengan request tersebut. Protokol HTTP ini pada dasarnya 

keseluruhan beroperasi tanpa sepengetahuan pemakai, tidak setiap pemakai 

diwajibkan perlu tahu TCP/IP bila pemakai hanya sekedar menggunakan internet 

atau web untuk kebutuhannya. (Santoso, 2011) 

   2.2.4   Layanan Internet 

      a.   World Wide Web (WWW) 

World Wide Web (WWW) adalah jaringan komputer yang terdiri dari 

client dan server dengan menggunakan software khusus membentuk sebuah 

jaringan yang disebut jaringan client-sever. WWW juga merupakan jaringan 

dokumen yang sangat besar yang saling dihubungkan satu sama lain, satu set 

protokol yang mendefinisikan bagaimana sistembekerja dan menstransfer data, 

dan sebuah perangkat lunak yang membuatnya bekerja dengan baik.(Santoso, 

2011) 

b.   Uniform Resource Locator (URL) 

URL adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi 

informasi pada suatu web server. URL merupakan cara standar untuk menentukan 

situs atau halaman pada internet. URL sama halnya dengan alamat dalam surat 

biasa yang terdiri dari kode pos dan alamat serta nomor jalan. Begitu juga dengan 

URL, URL memberikan informasi yang tersedia melalui internet dengan cara 

standar yang mana menentukan elemen internet seperti lokasi server, dokumen, 

file dan lain – lainnya. 

Format umum URL adalah sebagai berikut : 

Protokol_transfer :// nama_host / path / nama_file 

Contoh : http :// www.amazon.com/ buku / index.html 
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      c.   Hypertext Markup Lannguage (HTML) 

HTML adalah suatu sistem yang digunakan untuk menandai dokumen 

dengan pembatas informasional yang mengindikasikan bagaimana teks pada 

dokuman harus direpresentasikan dan bagaimana dokumen dihubungkan satu 

sama lain. HTML sendiri termasuk turunan dari SGML (Standard Generalized 

Markup Language) yang merupakan bahasa standar untuk markup. 

Dokumen HTML disebut sebagai markup language karena mengandung 

tanda tertentu yang digunakan untuk menentukan tampilan suatu teks dan tingkat 

kepentingan dari teks tersebut pada suatu dokumen. HTML juga mendukung 

multimedia secara penuh, karena dapat menampilakan seluruh komponen 

multimedia (text, hypertext, gambar, animasi, audio, video). (Santoso, 2011) 

2.3   XML 

XML (Extensible Markup Language) adalah bahasa markup untuk 

keperluan umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat dokumen markup 

keperluan pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan 

kelanjutan dari HTML (HyperText Markup Language) yang merupakan bahasa 

standar untuk melacak internet. XML didesain untuk mempu menyimpan data 

secara ringkas dan mudah diatur. Kata kunci utama XML adalah data (jamak dari 

datum) yang jika diolah bisa memberikan informasi. XML menyediakan suatu 

cara terstandarisasi namun bisa dimodifikasi untuk menggambarkan isi dari 

dokumen. Dengan sendirinya, XML dapat digunakan untuk menggambarkan 

sembarang view database, tetapi dengan suatu cara yang standar. XML memiliki 

tiga tipe file : 

a. XML merupakan standar format dari struktur berkas (file). 

b. XSL merupakan standar untuk memodifikasi data yang diimpor atau 

diekspor. 

c. XSD merupakan standar yang mendefinisikan struktur database dalam 

XML (Santoso, 2011) 
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2.4   PHP 

PHP (Personal Home Page) dibuat pertama kali oleh Rasmus Lerdoff. 

PHP awalnya merupakan program CGI yang khusus menerima input melalui form 

yang ditampilkan dalam web browser. 

Software ini disebarkan dan dilisensikan sebagai software open source. 

Awalnya, kepanjangan dari PHP adalah Personal Home Page, tetapi kemudian 

mengalami perubahan dan menjadi PHP Hypertext Preprocessor, merupakan 

bahasa scriptserver-site yang disisipkan pada halaman HTML. 

Sebuah contoh script PHP sederhana: 

 

Gambar 2.1 Contoh script sederhana PHP 

Bahasa PHP dimulai dengan tanda “<?php” dan diakhiri dengan tanda 

“?>”, sama seperti pemrograman lainnya, script php ditempatkan di dalam tag 

HTML. Berbeda halnya dengan bahasa pemrograman Javascript, script PHP 

diolah di sisi server, ini berarti bahwa script PHP yang telah dibuat akan di proses 

terlebih dahulu di server baru kemudian ditampilkan ke client dalam bentuk 

HTML atau dalam format lainnya, dengan begitu script akan lebih aman dan 

meminimalisasikan kesalahan interpreter browser. (Aris, 2016). 

2.5   Tiket 

Tiket adalah suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan yang berisi rute, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan 

untuk melakukan suatu perjalanan.  

Menurut Rahmat Darsono, tiket adalah salah satu dokumen perjalanan 

yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dan merupakan kontrak tertulis satu 

pihak yang berisikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penumpang yang 

mempunyai masa periode waktu tertentu. (Angraini, 2008) 
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Tiket pesawat terbang terdapat beberapa jenis yaitu: 

1. Menurut operasinya jenis tiket yang dikeluarkan perusahaan penerbangan 

ada dua yaitu: 

a. Tiket Domestik 

Adalah tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan yang 

hanya berlaku untuk penerbangan dalam negeri saja. 

b. Tiket Internasional 

Adalah tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan yang 

hanya berlaku untuk penerbangan luar negeri saja. Tiket internasional 

dapat dibedakan menurut sifatnya, antara lain: 

1) Endorstable Ticket, yaitu tiket yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan penerbangan, namun dapat dipergunakan oleh 

perusahaan penerbangan lain. 

2) Non Endorsable Ticket, yaitu tiket yang hanya dapat digunakan 

oleh satu perusahaan penerbangan saja. 

2. Menurut Sifat Penggunaan Tiket dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Conjunction Ticket 

Adalah tiket yang terdiri atas dua atau lebih, dalam hal ini semua tiket 

dikeluarkan saling menunjukan atau berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya. 

b. Non Conjunction Ticket 

Tiket ini hanya digunakan untuk perjalanan tunggal dan tidak dapat 

dikeluarkan berhubung dengan tiket lain. Contoh dari tiket ini adalah 

One Way Ticket. (Angraini, 2008) 

2.6   Tiket Online (E-ticketing) 

   2.6.1   Pengertian Tiket Online ( E-Ticketing)  

Menurut Eros Kinska “Tiket Online atau E-ticketing”adalah suatu cara 

untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas perjalanan pelanggan 

tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. 

Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam 

sistem komputer milik airline. Sebagai bukti pengeluaran E-Ticket, pelanggan 

akan diberikan Itinerary Receipt yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke 
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dalam bandara yang masih mengharuskan penumpang untuk membawa tanda 

bukti perjalanan. E-ticketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan 

mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-ticketing mengurangi biaya proses 

tiket, menghilangkan fomulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas penumpang 

dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal 

perjalanan. (Hayu, 2013) 

Dengan adanya tiket online, pelanggantidak perlu menghabiskan waktu 

untuk mengkhawatirkan keamanan tiket penerbangan nantinya. Resiko hilangnya 

tiket, dicuri, tertinggal, bahkan tercebur airpun sangat kecil. Bahkan E-ticketing 

memungkinkan pelanggan membelikan tiket untuk kerabat pada saat mendadak. 

Kemudahan yang demikian ini, merupakan salah satu fasilitas layanan yang 

diberikan beberapa maskapai terhadap konsumennya. 

   2.6.2   Manfaat E-Ticketing  

E-ticketing menyediakan banyak manfaat diantaranya :  

a. Biaya Simpanan 

Mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan dan mailing tiket-tiket 

ke konsumen. Menghilangkan atau mengurangi tiket untuk stok, amplop 

dan pos.  

b. Buruh Simpanan 

Mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan pencetakan dan mailing 

tiket.  

c. Aman 

E-Tiket selamat dan aman. Barcode validasi menghilangkan kemungkinan 

palsu dan duplikat tiket.  

d. Kehadiran sebenarnya (pelaporan) 

Mengetahui berapa banyak e-tiket yang positif diambil.  

e. Pengiriman Tiket Instant 

Pembeli senang bisa mencetak tiket mereka segera. Tidak perlu menunggu 

antrian saat membeli tiket. Pelanggan dapat mencetak tiket elektronik 

mereka segera setelah mereka membelinya.  
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f. Informasi tambahan 

E-Tiket menyediakan ruang untuk tambahan informasi seperti peta jalan, 

arah, dan lain informasi pelanggan yang mungkin perlu diketahui.  

g. Periklanan 

E-Tiket menyediakan kemampuan unik periklanan. Meningkatkan 

pendapatan perusahaan dengan menawarkan ruang iklan pada web tiket. 

2.7   Pemrograman Web 

Web dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu web statis dan web dinamis. 

Web statis adalah web yang menampilkan informasi-informasi yang sifatnya tetap 

(statis). Sedangkan web dinamis adalah web yang menampilkan informasi dimana 

user dapat berinteraksi secara dinamis. 

Program web yang tergolong dalam server side adalah: CGI/Perl, ASP 

(Active Server Pages), JSP (Java Server Pages), PHP, CFM (Cold Fussion). 

Sedangkan yang tergolong client-side adalah HTML, JavaScript, dan VbScript. 

Dalam pemrograman web ada dua kelompok: 

a. Server–side Programming 

Pada server–side programming perintah-perintah program dijalankan pada 

web server,kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam bentuk 

HTML biasa. 

 

Gambar 2.2 Server-side Programming o(Hanggowibowo, 2005) 
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b. Client–side Programming 

Pada client–side programming perintah-perintahprogram dijalankan pada 

web browser, sehingga ketika client meminta dokumen yang mengandung 

script, maka script tersebut akan didownload dari server-nya kemudian 

dijalankan di browser yang bersangkutan 

 

Gambar 2.3 Client-side Programming(Hanggowibowo, 2005) 

2.8  Web Scraping 

2.8.1  Pengertian Web Scraping 

Web scraping merupakan sekumpulan teknik untuk mendapatkan 

informasi dari sebuah website secara otomatis tanpa harus menyalinnya secara 

manual. Tujuan dari web scraping adalah untuk mencari informasi tertentu, 

mengekstraksi informasi tersebut, kemudian menghimpunnya dalam halaman web 

yang baru. Beberapa web scraping memfokuskan dirinya untuk mengubah data 

yang tidak terstruktur dan menyimpannya ke dalam data yang terstruktur. 

Web Scraping adalah proses pengambilan sebuah dokumen semi-

terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa 

markup seperti HTML atau XHTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk 

diambil data tertentu dari halaman tersebut untuk digunakan bagi kepentingan 

lain. Web scraping sering dikenal sebagai screen scraping. Web Scraping tidak 

dapat dimasukkan dalam bidang data mining karena data mining menyiratkan 
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upaya untuk memahami pola semantik atau tren dari sejumlah besar data yang 

telah diperoleh. Aplikasi web scraping. (Riyadi, 2013) 

   2.8.2   Langkah Web Scraping 

Web scraping memiliki sejumlah langkah, seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.4 Langkah Web Scraping 

(Sumber : http://www.thecomputeradvisor.net/web-site-scraper-the-most-effective-tool-

for-web-data-extraction/ Diakses 09 Maret 2016) 

1) Create Scraping Template 

Pembuat program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan 

diambil informasinya untuk tag HTML yang mengapit informasi yang 

akan diambil. 

2) Explore Site Navigation 

Pembuat program mempelajari teknik navigasi pada website yang akan 

diambil informasinya untuk ditirukan pada aplikasi web scraper yang 

akan dibuat. 

3) Automate Navigation and Extraction 

Berdasarkan informasi yang didapat pada langkat 1 dan 2 di atas, 

aplikasi web scraper dibuat untuk mengotomatisasi pengambilan 

informasi dari website yang ditentukan. 

4) Extracted Data and Package History:  

Informasi yang didapat dari langkah 3 disimpan dalam tabel atau tabel-

tabel database. (Josi, 2014). 
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   2.8.3  Penggunaan Web Scraping 

Web Scraping juga terkait dengan otomasi web, yang menstimulasikan 

aktifitas web browsing dari manusia menmggunakan perangkat lunak komputer. 

Contoh penggunaannya antara lain: 

a. Perbandingan harga online / katalog produk 

b. Monitoring data cuaca 

c. Penelitian web 

d. Integrasi data web 

e. Web content 

f. Mengumpulkan informasi properti 

g. Otomatisasi situs lelang 

h. Mengekstrasi undian 

i. Deteksi perubahan situs 

2.9   Responsive website 

   2.9.1   Pengertian Responsive Website 

Menurut Alatas (2014:5), Responsive Web Design adalah salah satu teknik 

yang dapat membuat proses perancangan aplikasi dan situsweb untuk berbagai 

jenis perangkat menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan bahwa dengan 

menggunakan responsive web design, perancangan dimungkinkan untuk dapat 

menerapkan solusi bagi berbagai resolusi layar, dan rasio aspek pada banyak jenis 

perangkat. Responsive web design memiliki kemampuan untuk mengelola aset 

media dengan efektif. Hal ini memberikan keunggulan untuk dapat diterapkanya 

ke dalam perancangan situs web sehingga situs dapat diakses melalui smartphone, 

tablet, desktop tanpa memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar dalam hal 

penggunaan.  

Menurut Riyanto (2014:12), Responsive Web Design adalah tentang 

ukuran perambahan. Ini berkaitan dengan tata letak, hirarki dan menciptakan 

pengalaman membaca yang optimal, terlepas dari perangkat yang digunakan. 

Elemen-elemen kunci yang membentuk sebuah situs web responsive adalah CSS3, 

media query, aturan media dan fluide grid yang menggunakan persentase untuk 

menciptakan landasan yang fleksibel. 
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Teknik Resposive Website ini didukung teknologi terbaru yakni HTML5 

dan CSS3.HTML5 menawarkan kelebihan yang luar biasa dibandingkan generasi 

sebelumnya yakni HTML4 dan element yang digunakan pada HTML5 lebih 

memiliki arti atau gampang kita pahami saat kita membaca atau menuliskannya. 

CSS3 memiliki salah satu fitur yakni media queries yang merupakan salah satu 

fitur utama untuk responsive design dan tentunya didukung fitur-fitur lain untuk 

menghasilkan web yang fleksibel. Beberapa fitur CSS3 yang lain misalnya 

gradient, shadows, animasi dan transformasi.(Wilatari, 2014) 

   2.9.2  Kelebihan Responsive Website 

Adapun kelebihan dari Responsive Website adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya responsive website berarti hanya memiliki 1 website 

namun bisa diakses oleh berbagai device dengan ukuran layar berbeda-

beda 

b. Dengan hanya memiliki 1 website berarti kemudahan dalam maintenance 

c. Dengan hanya memiliki 1 website tentu lebih hemat biaya 

d. Dengan hanya memiliki 1 hanya butuh 1 alamat domain 

e. Dengan hanya memiliki 1 website tidak perlu upaya dan biaya tambahan 

untuk marketingnya, berbeda bila memiliki responsive website sekaligus 

mobile website 

2.10 Bootstrap 

Berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang 

programmer baik itu programmer professional maupun programmer yang masih 

awam. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu mendesain sebuah tampilan 

website. 

Mendesain tampilan website bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama 

jika membuat sebuah tampilan yang ideal atau responsif dengan berbagai 

perangkat komputer, mobile atau tablet. Programmer akan menghadapi berbagai 

script program seperti CSS yang begitu rumit untuk dapat membuat sebuah 

website yang memiliki tampilan yang indah dan juga dapat dibuka diberbagai 

browser. 

Karena banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh programmer maka 

Mark Otto dan Jacob Thornton yang bekerja di Twitter membuat Bootstrap 
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sebagai framework untuk mendukung pengembangan dan konsistensi tools pada 

bagian internal sebuah program pada perusahaan Twitter sehingga dapat 

mengurangi beban pemeliharaan yang membengkak dan inkonsistensi. 

Bootstrap adalah sebuah framework CSS opensource (gratis) yang dibuat 

khusus untuk bagian pengembangan front-end-website untuk para web designer. 

Dan bootstrap merupakan salah satu framework HML,CSS dan javascript yang 

paling populer dikalangan web developer. Pada saat ini hampir semua 

webdeveloper telah menggunakan bootstrap untuk tampilan front-end menjadi 

lebih mudah dan sangat cepat. Karena anda hanya perlu menambahkan class-class 

tertentu untuk misalnya membuat tombol, grid, navigasi, dan lainnya. 

Bootstrap telah menyediakan kumpulan komponen class interface dasar 

yang telah di rancang sedemikan rupa untuk menciptakan tampilan yang menarik, 

bersih, dan ringan. Selain komponen class interface, bootstrap juga memiliki fitur 

grid yang berfungsi untuk mengatur layout pada halaman website yang bisa 

digunakan dengan sangat mudah dan cepat. Dengan menggunakan bootstrap kita 

juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan tampilan websiteyang 

menggunakan bootstrap yaitu dengan cara mengubah tampilan bootstrap dengan 

menambahkan class dan CSS sendiri. (Basuki, 2010). 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa kegunaan yang telah menjadi 

kelebihan pada bootstrap. Adapun beberapa kelebihan bootstrap adalah sebagai 

berikut: 

a. Penggunaan bootstrap sangat menghemat waktu. 

b. Tampilan bootstrap yang sudah cukup terlihat modern. 

c. Mobile Friendly yaitu tampilan bootstrap sudah dapat responsive, yaitu 

tampialn bootstrap sudah mendukung segala jenis resolusi, baik itu pc, 

tablet dan smartphone. 

d. Sangat ringan karena bootstrap di buat sangat terstruktur. 

2.11  Framework 

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-fungsi 

atau prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap 

digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

seorang programmer, tanpa harus membuat fungsi atau class dari awal. 
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Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework: 

a. Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. 

b. Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada pola 

tertentu dalam framework (dengan syarat programmer mengikuti pola 

standar yang ada). 

c. Umumnya  framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum 

dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal (misalnya 

validasi, ORM, pagination, multiple database, scaffolding, pengaturan 

session, error handling, dll). 

d. Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan CMS. 

2.12 Codeigniter 

Codeigniter adalah sebuah framework php yang bersifat opensource dan 

menggunakan metode MVC (Model, View, Controller). Codeigniter bersifat free 

alias tidak berbayar jika anda menggunakannya. Framework codeigniter di buat 

dengan tujuan sama seperti framework lainnya yaitu untuk memudahkan 

developer atau programmer dalam membangun sebuah aplikasi berbasis web 

tanpa harus membuatnya dari awal. 

MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi tiga 

komponen yaitu model, view, dan controller. 

a. Model 

Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan 

pengolahan atau manipulasi database.Seperti misalnya mengambil data 

dari database, menginput dan pengolahan database lainnya.Semua intruksi 

yang berhubung dengan pengolahan database diletakkan didalam model. 

b. View 

View merupakan bagian yang menangani halaman userinterface atau 

halaman yang muncul pada user. Tampilan dari userinterface di 

kumpulkan pada view untuk memisahkannya dengan controller dan model 

sehingga memudahkan webdesigner dalam melakukan pengembangan 

tampilan halaman website. 
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e. Controller 

Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan 

model dan view, controller berfungsi untuk menerima request dan data 

dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi jadi 

user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. 

Ada beberapa kelebihan codeigniter (CI) dibandingkan dengan framework PHP 

lain, yaitu: 

a. Performa sangat cepat: salah satu alasan tidak menggunakan framework 

adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the 

scracth, tapi codeigniter sangat cepat bahkan mungkin bisa dibilang 

codeigniter merupakan framework yang paling cepat dibandingkan 

framework yang lain. 

b. Konfigurasi yang sangat minim (nearly zero configuration): tentu saja 

untuk menyesuaikan dengan database dan keleluasaan routing tetap 

diizinkan melakukan konfigurasi dengan mengubah beberapa file 

konfigurasi seperti database.php atau autoload.php, namun untuk 

menggunakan codeigniter dengan setting standard, anda hanya peru 

mengubah sedikit saja file pada folder config. 

c. Banyak komunitas: dengan banyaknya komunitas CI ini, memudahkan kita 

untuk berinteraksi dengan yang lain, baik itu bertanya atau teknologi 

terbaru. 

d. Dokumentasi yang sangat lengkap: setiap paket instalasi codeigniter sudah 

disertai userguide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan 

permulaan, bahasanya pun mudah dipahami. 

e. Syntax yang terstruktur: tentu saja akan memudahkan dalam penggunaan 

CI tersebut. 

f. Codeigniter menyediakan fasilitas helper dan library: membantu 

developer dalam membuat pagination, session, manipulasi url dan lain-

lain. 
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2.13   Cache Memory 

   2.13.1   Pengertian cache 

Cache adalah memory berukuran kecil yang sifatnya temporary 

(sementara). Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun keceptannya sangat 

tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memory 

berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara processor dengan 

memory utama (RAM) yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. 

   2.13.2   Fungsi dan kegunaan  

Cache berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau 

instruksi yang diperlukan oleh processor. Secara gampangnya, cache berfungsi 

untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan 

data/informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja 

processor. 

Dalam internet sebuah proxy cache dapat mempercepat proses browsing 

dengan cara menyimpan data yang telah diakses di komputer yang berjarak dekat 

dengan komputer pengakses. Jika kemudian ada user yang mengakses data yang 

sama, proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache-nya, bukan dari tempat 

yang lama diakses. Dengan mekanisme HTTP, data yang diberikan oleh proxy 

selalu data yang terbaru, karenaproxy server akan selalu mencocok kan data yang 

ada di cache-nya dengan data yang ada di server luar. Sehingga dapat disimpulkan 

fungsi cache memory yaitu:  

a. Mempercepat akses data pada komputer  

b. Meringankan kerja processor  

c. Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memory utama  

d. Mempercepat kinerja memory 

   2.13.3   Cara Kerja Cache 

Adapun proses kerja dari cache, yakni jika processor membutuhkan suatu 

data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Jika data ditemukan, 

processor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Tetapi jika 

data yang dicari tidak ditemukan,processor akan mencarinya pada RAM yang 

kecepatannya lebih rendah. Pada umumnya, cache dapat menyediakan data yang 

dibutuhkan oleh processor sehingga pengaruh kerja RAM yang lambat dapat 
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dikurangi. Dengan cara ini maka memory bandwidth akan naik dan kerja 

processor menjadi lebih efisien. (Rudi, 2014) 

2.14   cURL  

cURL merupakan singkatan dari Client URL yang merupakan salah satu 

pustaka di PHP yang dapat digunakan untuk melakukan webscraping. cURL 

dikembangkan oleh programmer dari Swedia Daniel Stenberg dan timnya pada 

tahun 1998 sebagai alat bantu command line untuk transfer files dengan sintaks 

URL melalui bermacam-macam protokol (FTP, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, 

TELNET, LDAP, dsb).  

Agar dapat menggunakan cURL pada pemograman PHP, terlebih dahulu 

harus menginstal ekstensi libcurl. Namun biasanya cURL ini sudah terinstal pada 

sebagian besar webhosting yang support PHP maupun pada paket instalasi 

WAMP (Windows Apache MySQL, PHP) seperti Wampserver, XAMPP, 

PHPThriad dan sebagainya. (Asih, 2014) 

2.14.1  Fungsi-Fungsi curl 

Sebelum memulai penggunaan curl, ada baiknya memahami fungsi-fungsi dasar 

dari curl yang umum digunakan. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya: 

1. Curl_init, digunakan untuk menginisialisasi atau memulai sesi cURL. 

2. Curl_setopt, digunakan untuk menentukan opsi-opsi sebelum 

menjalankan cURL 

3. Curl_exec, digunakan untuk mengeksekusi sesi cURL atau menjalankan 

cURL. 

4. Curl_close, digunakan untuk menutup sesi cURL. 

2.14.2 Contoh curl GET 

Berikut merupakan contoh curl GET: 

$url = “http://www.tiket.com”; 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

$output = curl_exec($ch); 

curl_close($ch); 

echo $output; 
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Pada contoh curl GET diatas terdapat 4 langkah yang dibutuhkan, yaitu: 

a. Inisialisasi sesi CURL 

$ch = curl_init(); 

b. Menentukan tahapan pada sesi CURL 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

CURLOPT_URL berfungsi untuk menetapkan URL yang akan dituju. 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

CURLOPT_RETURNTRANSFER berfungsi untuk mengambil data yang 

dikembalikan. 

c. Mengeksekusi/menjalankan sesi CURL 

$output=curl_exec($ch); 

d. Menutup sesi CURL 

curl_close($ch). 

2.14.3 Contoh curl POST 

Berikut merupakan contoh Curl POST Array : 

     $data_to_post = array(); 

     $data_to_post[„d‟] = „SUB‟; 

     $data_to_post[„a‟] = „BPN‟; 

     $data_to_post[„date‟] = „2016-06-18‟; 

     $data_to_post[„ret_date‟] = „‟; 

     $data_to_post[„flexDeparting‟] = “2016-06”; 

     $data_to_post[„adult‟] = “1”; 

     $data_to_post[„child‟] = “0”; 

     $data_to_post[„infant‟] = “0”;  

     $ch = curl_init(); 

     curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,“http://www.tiket.com/pesawat/cari?”); 

      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, sizeof($data_to_post)); 

      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_to_post); 

      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

      $output = curl_exec($ch); 

       curl_close($ch); 

       echo $output; 
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 Pada contoh curl POST Array diatas terdapat 4 langkah yang harus dilakukan: 

a. Inisialisasi sesi CURL 

$ch = curl_init(); 

b. Menentukan tahapan pada sesi CURL 

curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, “http://www.tiket.com/pesawat/cari?”); 

CURLOPT_URL berfungsi untuk menetapkan URL yang akan dituju. 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, sizeof($data_to_post)); 

CURLOPT_POST berfungsi untuk menetapkan jumlah field yang akan 

dikirm. 

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_to_post); 

CURLOPT_POSTFIELDS berfungsi untuk menetapkan parameter yang 

akan di kirim. 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 

CURLOPT_RETURNTRANSFER berfungsi untuk mengambil data yang 

dikembalikan. 

Mengeksekusi/menjalankan sesi CURL 

$output = curl_exec($ch); 

c. Menutup sesi CURL 

curl_close($ch). 




