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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Sistem Informasi 

      Menurut Tafri D. Muhyuzir, Sistem Informasi adalah data yang dikumpulkan, 

dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan 

informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu 

informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Atau dalam pengertian lainnya, 

Sistem Informasi merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama 

lain yang  membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan 

menyimpan serta mendistribusikan informasi.  

Sistem informasi menurut Hall (2008), adalah sebuah rangkaian prosedur 

formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan 

kepada para pemakai. Nilai tambah dari Sistem Informasi adalah adalah 

memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya produksi dan jasa, memperbaiki 

efisiensi, memperbaiki decision making capabilities, serta menaikkan the sharing 

of knowledge. Terdapat tiga aktivitas pada sistem infromasi : 

1. Input adalah sekumpulan data mentah dalam organisasi maupun di luar 

organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi.   

2. Processing adalah konversi/pemindahan, manipulasi dan analisis input 

mentah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi manusia.   

3. Output adalah distribusi informasi yang sudah diproses ke anggota 

organisasi dimana output tersebut akan digunakan. 

Menurut Jogiyanto (2005), Sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinir sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan 

(input) menjadi keluaran (output) berupa informasi guna mencapai sasaran. Sistem 

informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau 

building block. Dengan demikian sistem merupakan kumpulan dari beberapa 

bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu 

kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu 
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sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang 

sempit. 

2.2 Pengelolaan Data 

    Menurut Gordon B. Davis data adalah sebagai bahan mentah dari informasi yang 

dirumuskan sebagai kelompok lambang-lambang tidak acak yang menunjukan 

jumlah atau tindakan-tindakan atau hal (Gordon B. Davis, 1997).  Pengelolaan data 

adalah fungsi utama pada sistem yang akan dirancang. Pengelolaan merupakan 

suatu kegiatan meringkas dan mengumpulkan data dengan pola-pola yang sudah 

ditentukan sehingga bentuk, susunan dan isinya menjadi lebih berguna. Kegiatan 

pengelolaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis. 

Cara otomatis merupakan cara yang pastinya sangat menguntungkan dari segi 

efisiensi waktu dan biaya. Cara ini juga mempermudah pemilik toko dalam 

managemen barang karena kegiatan pengelola tersebut dilakukan secara 

komputerisasi yang tentu saja akan lebih cepat dan minim kesalahan. Serta bagi 

pelanggan memudahkan melihat daftar barang dan transaksi beli barang. 

2.3 Diagram UML  

      Menurut Nugroho (2011) Diagram Unified Modelling Language (UML) adalah 

suatu alat bantu yang sangat handal dalam bidang pengembangan yang berorientasi 

objek. Hal ini disebabkan karena uml menyediakan bahasa pemodelan visual yang 

memungkinkan pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka 

dalam bentuk baku. 

Langkah-langkah penggunaan diagram Unified Modelling Language (UML): 

1. Buatlah daftar Business prosess dari level tertinggi untuk mendefinisikan 

aktifitas dan proses yang mungkin muncul. 

2. Petakan Use Case untuk setiap Business proses unutk mendefinisikan 

denagn tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem, kemudian 

perhalus use case diagram dan dilengkapi dengan requitment, constraints 

dan catatan-catatan lain. 

3. Buatlah deployment diagram untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. 

4. Definisikan requirement lain non fungsional, security dan sebagainya yang 

juga harus disediakan oleh sistem. 
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5. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. 

6. Definisikan obyek-obyek level atas package atau domain dan buatlah 

sequence dan collaboration untuk tiap alir pekerjaan, jika sebuah use case 

memiliki kemungkinan alir normal dan error, buat lagi satu diagram untuk 

masin-masing alur. 

7. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi 

pengguna untuk menjalankan skenario use case. 

8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap 

package atau domain dipecah menjadi hirarki class lengkap dengan atribut 

atau metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap class dibuat unit test 

untuk menguji funsionalitas class dan interaksi class dibuat unit test untuk 

menguji fungsionalitas class dan interaksi dengan class lain. 

9. Setelah class diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan 

pengelompokan class menjadi komponen-komponen karena itu buatlah 

component diagram pada tahap ini juga, definisikan test integrasi untuk 

setiap komponen menyakinkan ia bereaksi dengan baik. 

10. Perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan dan 

requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan daan sebagainnya. 

Petakan komponen kedalam node. 

11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat digunakan 

yaitu : 

a. Pendekatan use case dengan mengassign setiap use case  kepada tim 

pengembang tertentu untu mengembangkan unit kode yang lengkap 

dengan test. 

b. Pendekatan komponen yaitu mengassign setiap komponen kepada tim 

pengembang tertentu. 

12. Lakukan uji modul dan uji integrasi serta perbaiki model beserta codenya. 

Model harus sesuai dengan code yang aktual. 

13. Perangkat lunak siap dirilis. 
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2.4 Use Case Diagram 

        Use Case Diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh actor dan use 

case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem dan 

rangkaian/uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara 

teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk 

membentuk tingkah laku benda/thing dalam sebuah mode serta direalisasikan oleh 

sebuah collaborator, umumnya use case digambarkan dengan sebuah elips dengan 

garis yang solid, biasanya mengandung nama. Use case diagram terdiri dari: 

a. Use Case Relationship 

Use Case Relationship adalah suatu hubungan, baik itu antara actor dan use 

case. Hubungan antara actor dan use case disebut dengan communication 

association. 

b. Association / Directed Association 

Asosiasi adalah hubungan statis antar elemen. Umunya menggambarkan 

elemen yang memiliki atribut berupa elemen lain, atau elemen yang harus 

mengetahui eksistensi elemen lain. Tanda panah menunjukan arah query 

antar elemen. 

c. Generalization / pewaris 

Use case diagram juga menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

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

bukan “bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan 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 (Didik, 2009). 
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2.5. 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 parallel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

(Aldila, 2010) 

  Activity diagram merupakan state diagram khusus, dimana sebagian besar state 

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

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

menggambarkan behavior internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

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

dari level atas secara umum. 

Notasi yang digunakan dalam activity diagram adalah sebagai berikut : 

a. Activity 

Notasi yang menggambarkan pelaksanaan dari beberapa proses dari aliran 

pekerjaan. 

b. Transition 

Notasi yang digunakan untuk memperlihatkan jalan aliran control dari 

activity ke activity. 

c. Decision 

Notasi yang menandakan control cabang aliran berdasarkan decision point. 

d. Sychromization Bar 

Aliran kerja notasi ini menandakan bahwa beberapa aktivitas dapat 

diselesaikan secara bersamaan (pararel). 

2.6 Sequence Diagram 

        Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu diagram yang 

memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem 

yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek 

tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan/message. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 
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langkah-langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian/even 

untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram diawali dari apa yang me-

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal 

dan output apa yang dihasilkan (Aldila, 2010). 

    Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Sequence 

diagram juga memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case. Sequence diagram juga dapat merubah 

atribut atau method pada class yang telah dibentuk oleh class diagram, bahkan  

menciptakan sebuah class baru. Sequence diagram memodelkan aliran logika 

dalam sebuah sistem dalam cara yang visual. 

   Sequence diagram biasanya digunakan untuk tujuan analisa dan desain, 

memfokuskan pada identifikasi method didalam sebuah sistem. Sequence diagram 

biasanya dipakai untuk memodelkan : 

• Deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah / beberapa use case pada use 

case diagram, yang menggambarkan hubungan antara actor dan use case 

diagram. 

• Logika dari method (operation, function atau procedure). 

• Logika dari service (high level method). 

2.7 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar 

data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data 

dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan 

simbol (Looman, 2010).           

        Menurut salah satu para ahli, Brady (2010), Entity Relationship Diagram 

(ERD) merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari 

suatu organisasi, biasanya oleh System Analys dalam tahap analisis persyaratan 

proyek pengembangan system. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat 

peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem 

informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan detail pendukung 
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merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk 

database. 

Dalam pembentukan Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat 3 komponen 

yang akan dibentuk yaitu : 

a. Entitas 

Menurut Brady (2010), entitas adalah objek yang menarik di bidang 

organisasi yang dimodelkan. Pada post sebelumnya mengenai basis data 

telah dijelaskan sedikit tentang pengertian entity (entitas) yaitu suatu obyek 

yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data.  

b. Relasi 

Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan 

direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. 

c. Atribut 

Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut 

memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut : 

• Atribut Key 

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat 

membedakan semua baris data ( Row/Record ) dalam tabel secara unik. 

Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris 

data dengan nilai yang sama. 

• Atribut Simple 

Atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/ dipisah lagi. 

• Atribut Multivalue 

Nilai dari suatu attribute yang mempunyai lebih dari satu (multivalue) nilai 

dari atrribute yang bersangkutan. 

• Atribut Composite 

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut 

yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisah dipecah 

lagi atau mempunyai sub attribute. 

• Atribut Derivatif 
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Atribut yang tidak harus disimpan dalam database ex total atau atribut yang 

dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini 

dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. 

 

2.8 Database 

      Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara 

sistematik untuk memperoleh infoemasi dari basis data tersebut. Database adalah 

representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database merupakan sekumpulan informasi 

yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula. 

Database adalah susunan record data operational lengkap dari suatu organisasi atau 

perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrai dengan menggunakan 

metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang 

dibutuhkan oleh para pengguna (Hanif, 2007). 

2.8.1 Manfaat Database 

1. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi, karena 

merupakan dasar dalam menyediakan informasi 

2. Menetukan kualitas informasi yaitu: cepat, akurat dan relevan, sehingga 

informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila 

manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya 

3. Mengatasi kerangkapan data (redundancy data) 

4. Menghindari terjadinya inkonsistensi data 

5. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data 

6. Menyusun format yang standard dari sebuah data 

7. Penggunaan oleh banyak pemakai (multiple user). Sebuah database bisa 

dimanfaatkan sekaligus secara bersama oleh banyak pengguna (multiuser) 

8. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Setiap data hanya bisa 

diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas dengan 

memberikan login dan password terhadap masing-masing data 

9. Agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan (view) abstraksi dari 

data. Hal ini  bertujuan menyederhanakan  interaksi antara pengguna dengan 
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sistemnya dan database dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda 

kepada para pengguna, programmer atau administratornya. 

      Menurut Williams dan Sawyer (2011) lebih spesifik menyatakan bahwa, 

“Database adalah merupakan suatu kumpulan file yang terkait atau tabel yang berisi 

data. Database adalah kumpulan logis terorganisir data terkait dirancang dan 

dibangun untuk tujuan tertentu, teknologi untuk menarik bersama-sama fakta-fakta 

yang memungkinkan untuk dipilih dan dicampurkan untuk mencocokan data. Data 

dalam  database memiliki beberapa makna yang melekat. Dengan kata lain, 

berbagai macam data tidak benar disesbut database. Sebuah databse dapat dari 

berbagai ukuran dan tingkat kerumintan dan itu dapat dipertahankan secara manual 

atau dengan perangkat lunak pada komputer”. 

      Menurut O’Brien (2011) lebih specific menyatakan bahwa, “Database adalah 

sebuah tempat penyimpanan data yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar 

dimana dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Database 

merupakan kumpulan data terkait dengan file terkait. database mengkonsolidasikan 

catatan yang disimpan sebelumnya dalam file terpisah ke dalam media umum 

elemen data yang menyediakan data untuk banyak aplikasi. Data yang disimpan 

dalam database independen dari program aplikasi menggunakan mereka dan jenis 

perangkat penyimpanan dimana mereka disimpan. Dengan demikian, database 

berisi elemen data yang menggambarkan entitas dan berhubungan antar entitas”. 

 

2.9 World Wide Web (WWW) dan Internet 

       World Wide Web (WWW) lebih dikenal dengan web, merupakan salah satu 

layanan yang dapat dipakai oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. 

World Wide Web (www) adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber 

daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform 

Resource Identifier (URI) (Betha, 2006). Internet (international networking) adalah 

suatu kumpulan jaringan komputer dari berbagai tipe, yang saling berkomunikasi 

dengan menggunakan suatu standar komunikasi. Secara teknis internet merupakan 

dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer 

hingga meliputi jutaan komputer di dunia, yang saling berinteraksi dan bertukar 

informasi (Hasibuan, 2008). 



17 
 

  2.10 Pengembangan Aplikasi Berbasis Web 

   Aplikasi berbasis web merupakan pengembangan sistem aplikasi/perangkat lunak 

pada komputer yang didukung dengan beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, 

HTML, ASP.NET, Ruby, CSS dan lain-lain. Aplikasi berbasis web menjadi popular 

karena kemudahan tersedianya aplikasi klien untuk mengaksesnya, penjelajah web, 

yang kadang disebut sebagai thin client (klien tipis). Kemampuan untuk 

memperbarui dan memelihara aplikasi web tanpa harus mendistribusikan dan 

menginstalasi perangkat lunak pada kemungkinan ribuan komputer klien 

merupakan alasan kunci popularitasnya. Aplikasi web yang umum misalnya 

webmail, took ritel daring, lelang daring, wiki, papan diskusi, weblog, serta 

MMORPG (Pratama, 2010). 

   Aplikasi berbasi web dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang 

berbeda. Sebagai contoh aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk membuat 

invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data di database. 

Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan, karena fitur 

tersebut sangat berguna khususnya bagi mereka yang berbisnis ritel. Bukan hanya 

itu, Aplikasi berbasis web juga dapat bekerja memonitoring sistem dalam hal 

tampilan (Rudi, 2013). 

2.11 HTML 

      HTML, singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa 

pemprograman berbasis script yang berguna untuk komunikasi data melalui 

halaman web dan dapat diakses browser (Betha, 2006). 

Bagian-bagian dari HTML: 

<html>  

<head><title> Judul dari halaman web yang akan ditampilkan di Titlebar  

Browser</title>  

<body>  
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Isi dan halaman web yang akan ditampilkan di browser.  

<!-  

Untuk memberikan komentar  

-->  

<Script language=”Nama bahasa”  

Kode dari program script  

>  

</body>  

</html> 

   Halaman HTML terdiri dari 3 bagian, yang pertama adalah bagian keseluruhan 

yang diapit oleh tag <html>, kedua adalah bagian dalam tag <html> dan disebut 

head karena diapit oleh tag <head>, yang berguna antara lain untuk memberikan 

judul bagi halaman web yang sedang dibuat. Bagian ketiga disebut body karena 

diapit oleh tag <body> merupakan tempat untuk menuliskan informasi yang akan 

ditampilkan di halaman web (Betha, 2006). 

2.12 PHP 

   Menurut Arief (2011) PHP adalah Bahasa server-side scripting yang menyatu 

dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP 

merupakan server-side scripting maka sintaks dan perintah – perintah PHP akan 

diesksekusi diserver kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format 

HTML. Data akan diolah ke sebuah database server (pemrograman database yang 

terletak di sisi server) untuk memudahkan hasilnya ditampilkan di browser sebuah 

situs. Jadi, bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa yang digunakan untuk 

membuat sebuah website dengan menampilkan data yang ada pada database server. 

PHP berbasis server, dengan mekanisme CGI (Common Gateway Interface) PHP 

dapat melakukan tugas seperti mengambil dan mengumpulkan data dari database, 
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serta meng-generate halaman dinamis. Dan bisa digunakan di Windows,Mac Os, 

dan Linux. 

2.13 MY SQL 

      MySQL adalah sebuah sistem manajemen database relasi (relational database 

management system) yang bersifat open source (Arbie, 2004). Pengertian MySQL 

menurut MySQL manual adalah sebuah open source software database SQL 

(Search Query Language) yang menangani sistem manajemen database dan sistem 

manajemen database relational. MySQL adalah open source software yang dibuat 

oleh sebuah perusahaan Swedia yaitu MySQL AB. MySQL mempunyai fitur-fitur 

yang sangat mudah dipelajari bagi para penggunanya dan dikembangkan untuk 

menangani database yang besar dengan waktu yang lebih singkat. Kecepatan, 

konektivitas dan keamanannya yang lebih baik membuat MySQL sangat 

dibutuhkan untuk mengakses database di internet.  

2.14 XAMPP 

      Menurut Riyanto (2014), XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk 

menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolah data MySQL 

dikomputer local. XAMPP berperan sebagai server web pada komputer anda. 

XAMPP juga dapat disebut sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu 

anda melakukan preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online 

atau terakses dengan internet. 

     Software XAMPP dapat diproleh secara gratis dari situs www.apachefriends.org 

atau dapat juga dicari di google untuk beberapa versi tertentu. Dapat diinstal di 

berbagai sistem operasi seperti windows, linux dan mac os disesuaikan dengan 

sistem operasi yang digunakan. 
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2.15 Sublime Text 3 

      Menurut Haughee (2013), SublimeText merupakan text editor berbagai bahasa 

pemrograman mulai dari C hingga Java yang sangat baik dan nyaman untuk 

digunakan sebagai alat berkoding. Karena tampilannya yang minimalis namun 

elegan, bawaannya yang ringan namun diboboti dengan keakuratan dalam 

penulisanyang mengikuti algoritma dan aturan setiap bahasa pemrograman yang 

digunakan. Kini pada versi terbaru Sublime Text sudah dapat dijalankan pada distro 

linux Debian dan turunannya seperti Ubuntu. 

Sublime Text yang saat ini ada mencegah plugin merusak Sublime Text, dan 

mempercepatpembukaan aplikasi di awal. Selain peningkatan kecepatan, sekarang 

Sublime Text juga menggunakan Python 3.3 untuk setiap plugin, serta 

memperkenalkan symbolindexing yang membaca semua file dalam sebuah proyek 

untuk dibuat indeks simbol pada saat pencarian. 

Fitur-fitur Sublime Text: 

1. Goto Anything 

Fitur yang sangat membantu dalam membuka file ataupun menjelajahi isi 

dari file hanya dengan beberapa keystrokes. 

2. Multiple Selections 

Fitur ini memungkinkan user untuk mengubah secara interaktif banyak baris 

sekaligus, mengubah nama variabel dengan mudah, dan memanipulasi file 

lebih cepat dari sebelumnya. 

3. Command Pallete 

Dengan hanya beberapa keystorkes, user dapat dengan cepat mencari fungsi 

yang diinginkan, tanpa harus menavigasi melalu menu. 

4. Distraction Free Mode 

Bila user memerlukan fokus penuh pada aplikasi ini, fitur ini dapat 

membantu user dengan memberikan tampilan layar penuh. 

5. Split Editing 

Dapatkan hasil yang maksimal dari monitor layar lebar dengan dukungan 

editing perpecahan. Mengedit sisi file dengan sisi, atau mengedit dua lokasi 
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di satu file. Anda dapat mengedit dengan banyak baris dan kolom yang user 

inginkan. 

6. Instant Project Switch

Menangkap semua file yang dimasukkan kedalam project pada aplikasi ini.

Terintegrasi dengan fitur Goto Anything untuk menjelajahi semua file yang

ada ataupun untuk beralih ke file dalam project lainnya dengan cepat.

7. Plugin API

Dilengkapi dengan plugin API berbasis Phyton sehingga membuat aplikasi

ini sangat tangguh.

8. Customize Anything

Aplikasi ini memberikan user fleksibilitas dalam hal pengaturan fungsional

dalam aplikasi ini.

9. Cross Platform

Aplikasi ini dapat berjalan hampir disemua operating system modern seperti

Windows, OS X, dan Linux based operating system.




