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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja 

sama untuk melakukan suatu maksud. Sistem dapat didefinisikan dengan 

pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, 

sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu. Dengan pendekatan komponen, sistem dapat di 

definisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Contoh sistem yang didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen adalah 

kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Pendekatan komponen 

merupakan pendekatan yang relatif baik digunakan untuk menjelaskan suatu 

sistem informasi. Akan tetapi penggunaan pendekatan komponen ini mempunyai 

kelemahan. Kelemahan utama penggunaan ini adalah jika komponen-komponen 

dan sistem tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Satu komponen saja tidak 

teridentifikasi, maka akan gagal untuk menggambarkan sistem itu dengan baik 

dan sistem tersebut tidak akan dapat mencapai tujuannya (Widyaningrum, n.d.). 

 

2.2 Aplikasi 

Secara istilah pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan yang dibuat untuk melaksanankan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran 

yang akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data 

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau 

diharapkan maupun pemrosesan data yang di harapkan (Juansyah, 2015). 

Pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aplikasi adalah 

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan 

atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu” (Juansyah, 2015). 
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2.3 Android 

Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google, 

berbasis Linux Kernel yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 

telepon. Antarmuka pengguna android terutama didasarkan pada manipulasi 

langsung, dengan sentuhan yang sesuai dengan tindakan dunia nyata (Tiwari, 

Varshney, Qadeer, & Umar, 2017). Android menyediakan platform terbuka bagi 

para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri (Ichwan & Hakiky, 

2011). 

 

2.3.1 Sejarah Android 

Pada tahun 2005 Google mengakusisi android Inc yang pada saat itu dimotori 

oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears dan Chris White. Kemudian pada tahun 

itu juga memulai membangun platform Android secara intensif. Kemudian pada 

tanggal 5 November 2007 android pertama kali diluncurkan, dan smartphone 

pertama yang menggunakan sistem operasi android dikeluarkan oleh T-Mobile 

dengan sebutan G1 pada bulan September 2008. Hingga saat ini android telah 

merilis beberapa versi android untuk menyempurnakan versi sebelumnya. Selain 

berdasarkan penomoran, pada setiap versi android terdapat kode nama 

berdasarkan nama-nama kue. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa versi yang 

telah diluncurkan, diantaranya: versi 1.5 dirilis pada 30 April 2009 diberi nama 

Cupcake, versi 1.6 dirilis pada 15 September 2009 diberi nama Donut, versi 

2.0/2.1 dirilis pada 26 Oktober 2009 diberi nama Éclair, versi 2.2 dirilis pada 

bulan Mei 2010 diberi nama Froyo dan versi 2.3 dirilis pada Desember 2010 yang 

diberi nama Gingerbread (Putra, 2011). 

 

2.3.2 Arsitektur Android 

Dalam paket sistem operasi android terdiri dari beberapa unsur seperti 

tampak pada gambar 2.1 Arsitektur Android dibawah, secara sederhana arsitektur 

android merupakan sebuah kernel Linux dan sekumpulan pustaka C/C++ dalam 

suatu framework yang menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi (Putra, 

2011). 
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Gambar 2.1 Arsitektur Android 

 

2.4 Perangkat Lunak Pendukung 

Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan peneliti untuk membangun 

aplikasi : 

 

2.4.1 Android Studio 

Android studio adalah IDE (Integrate Development Environment) resmi untu 

pengembangan  aplikasi android dan bersifat open source atau gratis. Peluncuran 

android studio ini diumumkan  oleh Google pada 16  mei 2013 pada event Google 

I/O Conference  untuk  tahun 2013. Sejak saat itu, android studio mengantikan 

Eclipse sebagai IDE resmi untuk  mengembangkan  aplikasi android (Juansyah, 

2015). 

Android  studio sendiri dikembangkan berdasarkan IntelliJ IDEA yang mirip 

dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin (Android Development Tools). 

Android studio memiliki fitur (Juansyah, 2015) : 

a) Projek berbasis pada Gradle Build. 

b) Refactory dan pembenahan bug yang cepat. 
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c) Tools  baru  yang  bernama  “Lint”  dikalim  dapat memonitor kecepatan, 

kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat. 

d) Mendukung  Proguard  And  App-signing  untuk keamanan. 

e) Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah. 

f) Didukung oleh Google Cloud Platfrom untuk setiap aplikasi yang 

dikembangkan. 

 

2.4.2 Web Service 

Web service adalah sekumpulan application logic beserta objek-objek dan 

metode-metode yang dimilikinya, yang terletak di suatu server yang terhubung ke 

internet sehingga  dapat diakses menggunakan protocol HTTP dan SOAP (Simple 

Object Access Protocl).  Dalam penggunaanya (Juansyah, 2015). 

Tujuan dari teknologi ini adalah untuk memudahkan beberapa aplikasi 

komponenya  untu saling terhubung dengan aplikasi lain dalam sebuah organisasi 

maupun diluar organisasi  menggunakan standar yang tidak terikat platform 

(platform-neutral) dan  tidak  terikat akan  bahasa pemrograman yang digunakan. 

Hal tersebut dapat  terjadi  karena  XML standar yang didukung oleh banyak 

perusahaan besar didunia, yang digunakan untuk bertukar data. Selain daripada 

itu, penggunaan SOAP menjadi metode-metode dari objek-objek yang ada dalam 

sebuah web service dapat di akses dari aplikasi lain seperti halnya aplikasi 

tersebut mengakses metode local (Juansyah, 2015). 

 

2.4.3 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah script untuk pemrograman website, PHP dapat digunakan 

bersama-sama dengan kode HTML (embedded). Sehingga hampir mirip dengan 

javascript, bedanya dengan javascript adalah javascript akan diterjemahkan oleh 

internet client (browser), sedangkan script PHP diterjemah kan di pihak server. 

Karenanya PHP juga dikenal sebagai server side script. Halaman hasil proses di 

server, diterima oleh client internet sebagai HTML biasa, dan kode-kode PHP 

tidak akan bisa terbaca oleh client. Hal ini juga yang membedakan PHP dengan 

javascript (Widyaningrum, n.d.). 
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2.4.4 JSON (Java Script Object Notation) 

JSON (Java Script Object Notation) adalah sintaks untuk menyimpan dan 

bertukar data. JSON adalah format data interchange yang ringan, ini 

menggambarkan diri sendiri dan sangat mudah dimengerti. Nilai JSON bisa 

berupa bilangan, string, Boolean, array, object atau null (Tiwari et al., 2017). 

Serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer. Format ini 

dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemprograman javascript, standar ECMA-

262 Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak 

bergantung pada bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa 

yang umum digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, 

JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON 

ideal sebagai bahasa pertukaran data JSON (Juansyah, 2015). 

 

2.4.5 Apache 

Apache adalah sebuah HTTP server. Apache dibangun pertama kalinya 

berdasarkan pada kode-kode dan ide-ide yang terdapat pada HTTP server yang 

terkenal pada saat itu , yaitu NCSA httpd 1.3, pada awal 1995 (Widyaningrum, 

n.d.). 

Pada saat ini apache termasuk web server yang paling banyak digunakan, hal 

ini terjadi bukan semata-mata karena Apache diedarkan secara gratis. Namun juga 

karena kemampuannya, secara fungsional, tingkat efisiensinya dan kecepatannya 

yang dapat dibandingkan dengan server p server HTTP UNIX lainnya. Selain 

diedarkan secara gratis dan open source, pengembangan Apache juga dilakukan 

oleh banyak programmer secara sukarela (Widyaningrum, n.d.). 

 

2.4.6 CodeIgniter 

CodeIgniter adalah framework aplikasi web bersifat open source digunakan 

untuk membangun aplikasi PHP yang dinamis. CodeIgniter diperkenalkan pada 

28 Februari 2006. Tujuan utamanya adalah agar dapat membantu pembangunan 

pengembang CodeIgniter supaya bekerja pada aplikasi lebih cepat daripada harus 

menulis semua kode dari awal (Nuswantoro, 2012). 
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Cara kerja framework Codeigniter dimulai dari awal saat client melakukan 

request ke server, kemudian framework akan melakukan cek terlebih dahulu pada 

routing database untuk mengetahui controller apa yang akan dieksekusi. Jika 

pernah dieksekusi dan disimpan dalam cache, framework akan melakukan 

redirect ke cache tersebut, sehingga dapat mengurangi waktu proses. Data input 

akan melalui security layer dimana akan dilakukan filtering dan sanitasi data, 

sehingga input data yang masuk ke dalam sistem sudah bersih dan valid, tidak 

mengandung kode asing yang dapat membahayakan sistem. Berikutnya, sistem 

menjalankan controller yang diminta, sekaligus menyediakan library yang 

dibutuhkan. Terakhir, output data ditampilkan melalui proses view (Hanggara, 

2013). 

 

2.4.7 MySQL 

MySQL merupakan database server yang berhubungan erat dengan 

pemograman.  MySQL adalah sistem manajemen basis data relasi yang bersifat 

terbuka atau open source.  Sistem manajemen basis data ini adalah hasil pemikiran 

Michael “Monty” Widenius, David  Axmark, dan Allan Larson pada tahun 1995. 

Tujuan awal ditulisnya program MySQL adalah untuk mengembangkan aplikasi 

web. MySQL menggunakan bahasa  standar  SQL  (Structure  Query Language) 

sebagai bahasa interaktif dalam mengelola data (Alfarisyi & Amila, 2014). 

SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian 

data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database 

(DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses 

perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program 

aplikasinya.Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 

dibandingkan database server lainnya dalam query data. Hal ini terbukti untuk 

query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali 

lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase 

(Kalza, 2012). 
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Gambar 2.2 Koneksi database XAMPP 

 

2.4.8 CMS (Content Management System) 

CMS (Content Management System) adalah sebuah sistem yang memberikan 

kemudahan kepada para penggunanya dalam mengelola dan mengadakan 

perubahan isi sebuah website dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan 

tentang hal-hal yang bersifat teknis. Dengan demikian, setiap orang, penulis 

maupun editor, setiap saat dapat menggunakannya secara leluasa untuk membuat, 

menghapus atau bahkan memperbaharui isi website tanpa campur tangan langsung 

dari pihak webmaster (Alfarisyi & Amila, 2014). 

 

2.5 GPS (Global Positiong 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. 
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Satelit GPS secara continue 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 (Rifai, 2013). 

 

2.6 UML (Unified  Modeling  Language)   

UML (Unified  Modeling  Language)  adalah metode pemodelan secara visual 

sebagai sarana untuk merancang  dan  atau  membuat software  berorientasi  

objek, karena UML  ini  merupakan  bahasa  visual  untuk  pemodelan bahasa  

berorientasi objek, maka  semua elemen  dan diagram berbasiskan pada  

paradigma object oriented. UML juga  memberikan standar  penulisan sebuah 

sistem blueprint, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam 

bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang 

diperlukan dalam  sistem  software.  UML terdiri dari beberapa  diagram, yaitu  

usecase diagram, class diagram, state diagram, activity diagram,  sequence 

diagram, collaboration  diagram,  component  diagram, dan  deployment diagram 

(Alfarisyi & Amila, 2014). Jenis diagram antara lain : 

a) Usecase Diagram 

Diagram ini memperlihatkan himpunan use-case dan aktor-aktor (suatu 

jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk 

mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan 

serta diharapkan pengguna (Neyfa & Tamara, 2016). 

b) Sequence Diagram 

Diagram urutan adalah iterasiksi yang menekankan pada pengiriman 

pesan dalam suatu waktu tertentu (Neyfa & Tamara, 2016). 

c) Activity Diagram 

Bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram 

status yang memperlihatkan aliran dari suatu suatu aktivitas ke aktivitas 

lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam 
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pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran 

kendali antar objek (Neyfa & Tamara, 2016). 

2.7 API (Application Programming Interface) 

API (Application Programming Interface) atau Antarmuka Pemrograman 

Aplikasi adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan 

oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu 

(Ichwan & Hakiky, 2011). 


