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BAB II 

DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang menjadi rujukan pada 

penelitian ini. Pembahasan pada landasan teori ini meliputi : Pengertian Sistem 

Informasi, Google Maps API, Database MySQL, Web PHP, dan JavaScripts. 

2.1    Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang salingterkait atau terpdu yang 

dimaksudkan untuk mencapai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih 

komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

(Hartono,2000). 

[[[

2.1.1  Karakteristik Sistem 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu 

mempunyai komponen (component), batas sistem (boundary), lingkungan luar 

sistem(environments), penghubung (interface), masukan (input), keluaran 

(output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal) (Hartono, 

2000). 

Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam 

mencapai tujuan atau sasaran. Unsur-unsur yang saling melengkapi tersebut 

terdapat di dalam sistem yang disebut dengan nama subsistem. Subsistem-

subsistem tersebut harus selalu berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi 

yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secar efektif dan efesien. 

2.1.2  Klasifikasi Sistem 

Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 

1. Sistem abstrak dan sistem fisik

Sistem abstrak adalah system yang berupa pemikiran atau ide-ide yang

tampak secara fisik sedangkan sistem fisik adalah sistem yang secara fisik 

dapat dilihat.  
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2. Sistem tertentu (deterministic) dan tak tentu (probabilistic). 

Sistem tertentu (deterministic) adalah sistem yang operasinya dapat 

diprediksi. Sedangkan sistem tak tentu (probabilistic) adalah sistem yang 

kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur 

probabilitas.  

3. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan 

lingkungan luarnya. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang 

berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.  

4. Sistem alamiah dan sistem buatan 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

melalui proses alam. Sedangkan sistem buatan adalah sistem yang 

dirancang oleh manusia. 

 

2.2 Data 

Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktifitas, dan transaksi yang 

tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh langsung kepada pemakai. Data 

dapat berupa nilai terformat, teks, citra, audio dan video (Hartono,2000). 

Data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu. Misalnya, 

data yang menyatakan tanggal atau jam, atau menyatakan nilai mata uang. 

Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khususnya 

misalnya “+” dan“$”) yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing 

item secara individual Contoh teks adalah koran. 

Citra ( image ) adalah data dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, 

foto, hasil rontgen, dan tanda tangan ataupun gambar yang lain. 

Audio adalah data dalam bentuk suara. Instrumen musik, suara orang atau 

suara binatang, gemercik air, detak jantung merupakan beberapa contoh data 

audio. 
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Video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan 

bisa sajadilengkapi dengan suara. Video dapat digunakan untuk mengabadikan 

suatu kejadian atau aktivitas. 

  

2.3     Informasi 

Informasi adalah suatu data yang telah diproses sehingga dapat mengurangi 

ketidak jelasan tentang keadaan atau suatu kejadian. Sedangkan kata data itu 

sendiri adalah fakta atau kenyataan yang sebenarnya.  

Informasi juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam 

suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. (Hartono, 1999). 

 

2.3.1  Ciri-ciri Informasi 

Dalam lingkup sistem informasi, informasi memiliki ciri-ciri seperti yang 

dijelaskan di bawah ini : 

1.  Benar atau salah, ini dapat berhubungan dengan realitas atau tidak. Bila 

penerima informasi yang salah mempercayainya, akibatnya sama 

seperti yang benar. 

2.   Baru. Informasi dapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. 

3.  Tambahan. Informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan 

baru pada informasi yang telah ada. 

4.  Korektif. Informasi data menjadi suatu korektif atas salah satu informasi 

sebelumnya. 

 

2.3.2  Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi (quality or information) tergantung dari tiga 

faktor, yaitu keakuratan (accurate), ketepatan waktu (timeliness), dan kesesuaian 

(relevance) (Hartono, 2000). 

a.  Keakuratan 
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Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau 

menyesatkan. Akurat juga bisa diartikan informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya.  

b.  Ketepatan Waktu 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. 

Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai karena informasi 

merupakan landasan pengambilan keputusan sehingga bila informasi 

terlambat maka keputusan yang diambil menjadi tidak sesuai dengan 

keadaan.  

c. Kesesuaian 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

Kesesuaian untuk tiap-tiap orang bereda-beda tergantung dari cara 

memandang dan memperlakukan informasi yang telah didapatkannya.  

Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting 

bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh 

dari sistem informasi (information system) atau disebut juga dengan 

processing system atau information processing system atau information-

generating system. 

 

2.4     Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasiyang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedurdan pengendalian yang di tujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memprosestipe transakasi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan yang cerdik (Hartono, 2000). 

 

2.4.1  Klasifikasi Sistem Informasi 

Klasifikasi pengelompokkan sistem informasi (Hartono, 2000) berdasarkan 

pada : 
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1. Sistem Informasi Menurut Level Organisasi : sistem informasi 

departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar 

organisasi.  

2. Sistem Informasi Fungsional : sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi 

pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia.  

3. Sistem Informasi Berdasarkan Dukungan Yang Tersedia : sistem 

pemrosesan transaksi (TPS), sistem informasi manajemen (MIS), sistem 

perkantoran (OAS), sistem pendukung keputusan (DSS), sistem informasi 

eksekutif (EIS), sistem pendukung kelompok (GSS), dan sistem 

pendukung cerdas (ESS).  

4. Sistem Informasi Menurut Aktivitas Manajemen : sistem informasi 

pengetahuan, sistem informasi operasional, sistem informasi manajerial, 

dan sistem informasi strategis.  

5. Sistem Informasi Menurut Arsitektur Sistem : Sistem berbasis mainframe, 

sistem komputer probadi (PC) tunggal, dan sistem komputasi jaringan.  

6. Sistem ERP (Enterprise Resource Planning). 

 

2.5     Peta  

Peta merupakan gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi yang 

disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensionalyang 

tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat 

digambarkan denganberbagai gaya, masing masing menunjukkan permukaan yang 

berbeda untuk subjek yang sama untuk menvisualisasikan dunia dengan mudah, 

informatif dan fungsional.  

Peta berbasis komputer (digital) lebih serba guna dan dinamis karena bisa 

menunjukkan banyak view yang berbeda dengan subjek yang sama. Peta ini juga 

memungkinkan perubahan skala, animasi gabungan, gambar, suara, dan bisa 

terhubung ke sumber informasi tambahan melalui internet. Peta digital dapat 

diupdate ke peta tematik baru dan bisa menambahkan detail informasi geografi 

lainnya. 
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2.6     Google Maps API 

Google maps  merupakan salah satu layanan yang dimiliki oleh google. 

Google maps menyediakan layanan berbasis peta yang sangat responsif dan 

mudah dalam penggunaannya. Dengan menggunakan google map ini, pengguna 

dapat dengan mudah mencari suatu lokasi serta dapat melakukan penelusuran 

route menuju lokasi yang diinginkan.  

Google Maps API merupakan layanan google maps yang dapat kita peroleh 

untuk dikembangkan di dalam web yang kita buat. Google Maps API adalah suatu 

library yang berbentuk JavaScript. Dengan menggunakan Google Maps API, kita 

dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi peta digital yang 

handal, sehingga kita dapat fokus hanya pada data-data yang akan ditampilkan. 

Dengan kata lain, kita hanya membuat suatu data sedangkan peta yang akan 

ditampilkan adalah milik google sehingga kita tidak dipusingkan dengan mambuat 

peta suatu lokasi, bahkan dunia .  

Melalui fitur Google Maps, pengguna internet dapat browsing informasi 

grafis berikut :  

1.  Satellite Map  

Pengguna dapat menikmati gambar planet bumi. Pengguna juga dapat 

menikmati foto satelit lebih detail lengkap dengan cara zooming pada 

bagian peta yang diinginkan. 
  

 

Gambar 2.1 Satellite Map 

 

2.    Hasil Pencarian Integrasi  
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Mencari lokasi, bisnis, peta buatan pengguna dan real estate.  

3.    Draggable Maps 

Peta digital mapping yg dragable (bisa digeser) dengan bantuan mouse.  

4.    Terrain Maps (Peta Topograpi) 

Terrain Maps menyediakan informasi fitur peta fisik atau peta 

topograpi yg biasa disediakan buku peta Atlas.                  

 

Gambar 2.2 Terrain Map 

 

5.    Earth Map 

Earth Map menyediakan informasi peta bumi dimana akan tampak 

bumi secara utuh dan bila di-zoom akan terlihat awan yang menyelimuti 

bumi beserta pulau dan lautan yang tampak nyata dari ketinggian. 
 

Gambar 2.3 Earth Map 

 



 

13 
 

6.     My Location 

Dengan fitur ini pengguna dapat mengetahui letak dimana lokasi dari 

pengguna tersebut.  

7. Gooogle street view  

merupakan sebuah fitur Google maps yang diperkenalkan tahun 2007 

dan menyediakan pemandangan jalan 360° dan membolehkan pengguna 

melihat bagian dari kota pilihan mereka dan wilayah metropolitan 

sekitarnya pada tingkat dasar. Ketika diluncurkan tanggal 25 Mei 2007, 

hanya 5 kota yang dimasukkan. Kemudian berkembang ke lebih dari kota 

AS, dan meliputi pinggiran kota, dan kota-kota terdekat.  

Google Street View, ketika dioperasikan, menampilkan foto yang 

sebelumnya diambil oleh kamera di atas sebuah kendaraan, dan dapat 

dijelajahi menggunakan tombol panah di keyboard atau mouse dengan 

menekan panah di layar. Menggunakan cara ini, foto dapat dilihat dalam 

berbagai ukuran, dari arah manapun, dan berbagai sudut. Garis yang 

diperlihatkan di sepanjang jalan menandai arah yang diikuti oleh jalan itu. 

 

2.7 Database MySQL 

2.7.1 Definisi MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

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 (GNL), tetapi mereka juga menjual di 

bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL (Hartono,2000).  

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL 

(General Public License). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan 

MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan 

salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya; SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papan_kunci&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mouse


 

14 
 

data, terutama untuk seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis (Hartono,2000).  

Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat 

oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. 

Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basis data transaksi 

maupun operasi basis data non-transaksi. Pada modus operasi non-transaksi, 

MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat 

lunak peladen basis data kompetitor lainnya. Namun demikian pada modus non-

transaksi tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, 

karenanya modus non-transaksi hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak 

membutuhkan reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web 

(Wordpress), CMS, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk 

bisnis sangat disarankan untuk menggunakan modus basis data transaksi, hanya 

saja sebagai konsekuensinya untuk kerja MySQL pada modus transaksi tidak 

secepat unjuk kerja pada modus non-transaksi . 

 

2.8 Web PHP 

2.8.1 Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk 

pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa 

pemrograman umum PHP di kembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, 

dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Pada awalnya PHP merupakan 

singkatan dari Personal Home Page. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan 

untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP 

menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya 

digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer 

yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, wordpress, dan joomla.  

Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah 

kepanjangan rekursif, yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari 

singkatan itu sendiri: PHP: Hypertext Preprocessor.  
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PHP dapat digunakan dengan gratis (free) dan bersifat Open Source. PHP 

dirilis dalam lisensi PHP License, sedikit berbeda dengan lisensi GNU General 

Public License (GPL) yang biasa digunakan untuk proyek Open Source.  

Pemrograman PHP dapat berdiri sendiri ataupun disisipkan di antara kode 

html sehingga dapat ditampilkan bersama dengan kode-kode html tersebut dengan 

syarat web server harus support dengan php. Dalam pemakaian pemrograman 

PHP ditambahkan dengan mengapit program tersebut di antara tanda <? dan ?> 

atau <?PHP dan ?>. File html yang telah dibubuhi pemrograman php harus diganti 

ekstensi-nya menjadi .php sesuai dengan konfigurasi pada web server. PHP 

merupakan bahasa pemograman web yang bersifat server-side dan embedded 

scripting dengan HTML, di mana script-nya menyatu dengan HTML dan berada 

si server. Artinya adalah sintaks dan perintah-perintah yang kita berikan akan 

sepenuhnya dijalankan di server. PHP dikenal sebagai bahasa scripting yang 

menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat 

halaman web yang dinamis maupun pengolahan data di server .  

Seluruh aplikasi berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan 

yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan sistem database di 

dalam web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP antara lain MySQL, 

Oracle,Sybase, PostgreSQL dan SQL lite. 

 

2.9     JavaScripts 

JavaScripts adalah nama implementasi Netscape Communications 

Corporation untuk ECMAScript standar, suatu bahasa skrip yang didasarkan pada 

konsep pemrograman berbasis prototipe (www.wikipedia.org). Bahasa ini terkenal 

karena penggunaannya di situs web pada sisi klien dan juga digunakan untuk 

menyediakan akses skrip untuk objek yang dibenamkan (embedded) di aplikasi 

lain. Walaupun memiliki nama serupa, namun JavaScript hanya sedikit sekali 

berhubungan dengan bahasa pemrograman Java. Secara semantik, JavaScript 

memiliki lebih banyak kesamaan/kemiripan dengan bahasa pemrograman Self.  

JavaSript digunakan untuk mengakses sebuah objek program bersama 

aplikasi-aplikasi lainnya. dan utamanya digunakan pada form klien disamping 

JavaScript sebagai pengembangan untuk website-website. JavaScript mempunyai 

karakteristik yang dinamis, kuat, menjadi dasar bahasa untuk prototipe dengan 
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fungsi-fungsi kelas utama. JavaScript di desain seperti Java tetapi tetap mudah 

dalam penanganannya.  

Skrip JavaScript yang dimasukkan di dalam berkas HTML harus 

dimasukkan di antara tag <script>...</script> atau diluar berkas HTML dengan 

mengimport filenya. Berikut ini adalah contoh yang akan menampilkan sebuah 

dialog box berisi Halo Dunia! ketika sebuah tombol diklik oleh pengguna: 

 

Modul Program 2.2 Contoh penggunaan JavaScript dalam berkas HTML  
 

    

Modul Program 2.3 Contoh penggunaan JavaScript di luar berkas HTML 

 

2.10  Entity Relationship Diagram (ERD)  

ERD adalah model data untuk menggambarkan hubungan antara satu entitas 

dengan entitas lain yang mempunyai relasi (hubungan) dengan batasan-batasan. 

Hubungan antara entitas akan menyangkut dua komponen yang menyatakan 

jalinan ikatan yang terjadi, yaitu derajat hubungan dan partisipasi hubungan..  

Derajat hubungan menyatakan jumlah anggota entitas yang terlibat didalam 

ikatan yang terjadi dalam membentuk hubungan. Derajat hubungan pada 

relationship tipe, batasan structural cardinality ratio memiliki jenis: 

1. 1:1 (One to one relationship)  

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding 

satu. Derajat hubungan antar entity 1:1 terjadi bila tiap anggota entity A 

hanya boleh berpasangan dengan satu anggota dari entity B. Hubungan ini 

dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk menunjukkan tabel dan 

relasi antar keduanya diwakilkan dengan tanda panah tunggal.  
 

2. 1:M (One to many relationship)  

Hubungan antaar file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding 
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banyak atau dapat pula dibalik menjadi banyak berbanding satu. Derajat 

hubungan ini terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan 

lebiih dari satu anggota B. Sebaliknya tiap anggota entity B hanya boleh 

berpasangan dengan anggota entity A.  

Hubungan ini dapat digambarkan dengan lingkaran untuk menunjukkan 

tabel dan relasi antar keduanya diwakilkan dengan tanda panah ganda untk 

menunjukkan hubungan banyak tersebut.  

3. M:M (Many to many relationship)  

Hubungan antar satu atribut dengan atribut yang lain dalam satu file 

yang sama mempunyai hubungan banyak lawan banyak. Derajat hubungan 

ini terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan lebih dari 

satu anggota B, begitu juga sebaliknya. 

 
 

2.11 Metode Pengembangan Sistem Sekuensial Linier (Waterfall Model)  

Metode pengembangan sistem sekuensiallinier atau yang sering 

disebutdengan siklus kehidupan klasik atau model aor terjun (waterfall model) 

memberikan sebuah pendekatan pengembangan sistem yang sistematik dan 

sekuensia, dimulai pada fase perencanaan sistem, analisis, desain, kode , 

pengujian dan pemeliharaan (Hartono,2000).  

1. Perencanaan atau rekayasa dan pemodelan sistem  

Pada fase ini dilakukan identifikasi sistem, studi kebutuhan pengguna, 

dan studi kelayakan sistem baik secara teknis maupun teknologi serta 

penjadwalan pengembangan sistem.  

2. Analisis kebutuhan perangkat lunak  

Pada fase ini pengumpulan kebutuhan diidentifikasi dan difokuskan 

pada sistem yang akan dibangun meliputi identifikasi domain informasi, 

tingkah laku sistem, untuk kerja dan antar muka sistem. Kebutuhan untuk 

sistem didokumentasikan dan dikonsultasikan lagi bagi pengguna.  

3. Desain  

Fase ini difokuskan pada proses desain struktur data, arsitektur sistem, 

representasi interfacedan algorotma program.  

4. Kode  

Setelah proses desain selesai maka hasilnya harus diterjemahkan ke 
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dalam bentuk program komputer yang kemudian menghasilkan suatu sistem.  

5. Pengujian  

Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang 

memungkinkan terjadi pada proses pengkodean serta memastikan bahwa 

input yang dibatasi memberikan hail yang sesuai dengan kebutuhan.  

6. Pemeliharaan dan Pengoperasian  

Ditandai dengan penyerahan perangkat lunak kepada pemesannya untuk 

dioperasikan. Dalam masa operasional, perangkat lunak masih 

memungkinkan untuk terjadi sesuatu kesalahan atau kegagalan dalam 

menjalankan fungsi, perangkat lunak tersebut masih membutuhkan proses 

(maintenance) dari waktu ke waktu. 

 

       Gambar 2.4 Waterfall Model 

 

 


