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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Sistem 

Sistem pada dasarnya adalah kumpulan elemen yang saling terintegrasi, 

dan bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan 

para ahli bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang terintegrasi 

dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan (McLeod dan Schell, 2004). Sistem 

ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu 

objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan 

terjadi (Jogiyanto, 2005). 

2.2. Pengertian Informasi 

Informasi adalah hasil olah data menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat 

mendatang (Kadir, 2003), Informasi ibaratkan darah yang didalam tubuh suatu 

organisasi, sehingga informasi memiliki kedudukan dan peran penting didalam 

suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang informasi akan menjadi useless, tidak 

efektif dan akhirnya berakhir atau tidak digunakan lagi. 

Maka dapat disimpulkan informasi sebagai data yang telah diolah berupa 

masukan kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu keluaran yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya dalam pengambilan keputusan 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan (Jogiyanto, 2005). 
 

2.3.     Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting memproses tipe transaksi rutin tertentu,  memberi sinyal 



7 
 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan 

keputusan (Jogiyanto, 2005). Menurut (Hartono, 2005) sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan, sedangkan Menurut (Soeherman, 2008) sistem informasi 

merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur data, dan teknologi 

seperti komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk 

menghasilkan informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan.  

Sistem (system) dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan 

dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur ini adalah 

sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian dan buku besar. 

Dengan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang 

didefinisikan dengan pendekatan ini misalnya adalah sistem komputer yang 

didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. 

Kedua pendekatan ini adalah benar. Tidak ada pendekatan yang salah. 

Beberapa penulis memilih salah satu dari pendekatan ini untuk memudahkan 

menggambarkan sebuah sistem. Untuk sistem yang lebih menekankan pada 

prosesnya, pendekatan prosedur akan lebih mengena untuk menggambarkan 

sistem tersebut, untuk sistem yang fisiknya lebih terlihat, pendekatan komponen 

akan lebih jelas digunakan untuk menggambarkan sistemnya (Jogiyanto, 2005). 

Karateristik sistem terdiri dari: 
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1. Mempunyai komponen (components) atau sub-sub sistem. 

2. Mempunyai batas (boundary). 

3. Mempunyai lingkungan luar (environment). 

4. Mempunyai penghubung (interface). 

5. Mempunyai masukan (input). 

6. Mempunyai pengolahan (processing). 

7. Mempunyai keluaran (output). 

8. Mempunyai sasaran (objectives) dan tujuan (goal). 

9. Mempunyai kendali (control). 

10. Mempunyai umpan balik (feed back). 

11. Model umum sistem adalah terdiri atas masukan (input), pengolah 

(processing) dan keluaran (output). 
 

2.4.     Sistem Informasi Geografis 

Istilah “Geografis” merupakan bagian dari spasial (keruangan). Kedua 

istilah ini sering digunakan secara bergantian atau bahkan tertukar satu sama 

lainnya hingga muncullah istilah yang ketiga, geospasial. Ketiga istilah ini 

mengandung pengertian yang kurang lebih serupa di dalam konteks SIG. 

Penggunaan kata “Geografis” mengandung pengertian suatu persoalan atau hal 

mengenai (wilayah di permukaan) bumi, baik permukaan dua dimensi atau tiga 

dimensi. Dengan demikian istilah “informasi geografis” mengandung pengertian 

informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, pengetahuan 

mengenai posisi dimana suatu objek terletak di permukaan bumi atau informasi 

mengenai keterangan-keterangan (atribut) objek penting yang terdapat di 

permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui (Prahasta, 2009). 

 SIG adalah sebuah Teknologi Sistem Informasi (teknologi berbasis 

komputer) yang digunakan untuk memproses, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi, dan menyajikan data spasial (yang disimpan dalam basis data) 

yang digunakan  untuk berbagai macam aplikasi (Prahasta, 2009). Terdapat tujuh 

kemampuan SIG menurut (Hilman dkk, 2011) yaitu: 
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1. Menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi. 

2. Dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha 

meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan 

dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi. 

3. Dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. 

4. Memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan 

bumi kedalam beberapa layer atau coverage data spasial. 

5. Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data 

spasial dan atributnya. 

6. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. 

7. Semua operasi SIG dapat di costumize dengan menggunakan perintah-

perintah dalam bahasa script. 
 

 

2.4.1. Jenis Data SIG 

Secara umum dikenal tiga jenis data. Ketiganya merupakan abstraksi 

sederhana dari objek-objek nyata yang lebih rumit, yaitu: 

1. Titik  

Sebagai koordinat tunggal (x,y) yang digunakan untuk menggambarkan 

berbagai penampakan geografi. Merupakan jenis data yang paling 

sederhana.  

2. Garis  

Sebagai rangkaian koordinat (sekumpulan titik) yang tersambung dalam 

suatu rantai untuk menggambarkan bentuk dan jarak suatu penampakan.  

3. Poligon  

Suatu area tertutup yang disusun oleh satu garis atau lebih. Biasanya 

poligon diberi label atau tanda khusus (arsir, warna, dan sebagainya) untuk 

membedakan dan membatasi antara satu poligon dengan polygon lainnya. 
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2.4.2. Model Data Spasial 

 Sistem informasi geografis mempresentasikan real world dengan data 

spasial yang terbagi atas dua model data yaitu model data raster dan model data 

vector. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, selain itu dalam 

pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan 

dihasilkan. 
 

2.5.      Pemakaman 

Menurut (Sofian, 2015) didefenisikan pemakaman  yang  artinya  juga  

funeral berasal  dari  kata  funus  (kamus:  latin)  yang artinya  penyatuan  jenazah  

dengan  tanah pengguburan  mereka  sendiri.  Pemakaman juga  menggunakan  

doa  atau  monumen untuk  menandai  kehormatan  serta keberadaan  mereka  

yang  telah  meninggal. Pemakaman  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu Burial  dan  

Funeral.  Burial  adalah  proses pembakaran  jenazah  hingga  menjadi  abu. 

Sedangkan  Funeral  adalah  pemakaman jenazah dengan cara dikubur di dalam 

tanah. Pemakaman adalah upacara untuk menandai adanya  orang  meninggal.  

Keanekaragaman pemakaman  ditandai  dari  kepercayaan, budaya, dan agama. 
 

2.5.1.  Jenis Pemakaman 

Ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat yang 

dianut masyarakat, antara lain adalah: 

1. Pemakaman Katholik atau Kristen 

Pemakaman  katholik atau kristen sebelumnya  disebut  requiem  mass 

(liturgy).  Roma  adalah  asal  muasal budaya ini, dan dimulai sejak 1176-

1185 sesudah  Masehi.  Disini  juga dipopulerkan  busana  funeral  

berwarna hitam.  Eulogi  (pidato  berisi  pujian  bagi orang  yang  baru  

meninggal  dunia) adalah  salah  satu  bagian  di  pemakaman katholik. 

2. Pemakaman  Buddha   

Pemakaman budhha ada karena kepercayaan mereka terhadap  lingkaran  

kehidupan (reinkarnasi),  kematian  bagi  umat budhha  adalah  hal  kuat  

yang  dilandasi ajaran  buddha.  Ada  beberapa  culture dalam  pemakaman  
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buddha,  antara  lain adalah  menggunakan  proses  pembakaran jenazah  

serta  membakarkan uang, pakaian  serta  kebutuhan  jenazah. Proses  

pendoaan  arwah sebelum  arwah  kedunia  akhirat, dipercaya  arwah  akan  

menjenguk  sanak saudaranya. 

3. Pemakaman  Islam   

Pemakaman  islam diprioritaskan  kepada  doa  terhadap arwah  dan  

penyatuan  jenazah  dengan tanah. 

4. Pemakaman  Hindu 

Pemakaman  hindu  memiliki  prosesi pemakaman  yang  memakan  waktu 

cukup  panjang.  Sakramen  antyesti  yang merupakan  proses  doa  

penyucian, adalah  upacara  terakhir  dari  sebuah perjalanan hidup seorang 

manusia. 
 

2.5.2.  Pemakaman Tradisional 

Pemakaman  tradisonal  di  Indonesia  sangat beragam,  itu  karena  faktor  

beragamnya budaya  yang  di  anut  oleh  masyarakat indonesia,  tetapi  

kebanyakan  pemakaman tradisional  di  Indonesia  masih  berdasarkan pada strata 

sosial dalam sebuah masyarakat tersebut,  semakin  tinggi  stratanya  maka akan  

semakin  rumit  dan  mahal  acara  itu akan  berlangsung.  Ini  beberapa  contoh 

pemakaman tradisional indonesia  pemakaman  tebing  toraja  batu  lemo tempat  

perkuburan  atau  persemayaman jenazah  berbentuk  lubang-lubang  pada dinding  

cadas.   

Tempat  ini  merupakan  hasil kreasi  manusia  toraja  yang  luar  biasa. 

Bagaimana  tidak,  persemayaman  yang  telah ada sejak abad ke-16 itu dibuat 

dengan cara memahat.  Saat  itu,  tentu  dengan  peralatan yang  sangat  sederhana.  

lemo  terletak  di desa  (lembang)  lemo.  Sekitar  dua belas  kilometer sebelah  

selatan  rantepao  atau  enam kilometer sebelah utara makale,  di namai lemo 

karena beberapa model liang batu  itu  berbentuk  bundar  dan  berbintik bintik  

menyerupai  buah  jeruk  atau  limau. Kuburan-kuburan  batu  itu  disebut  juga 

sebagai  liang  paa'.  Ada  tujuh puluh lima  lubang  pada dinding  cadas.  
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Beberapa  di  antaranya memiliki  patung-patung  berjajar  yang disebut  tau-tau.  

Patung-patung  itu  adalah lambang kedudukan sosial, status, dan peran mereka  

semasa  hidup  sebagai  bangsawan setempat. 
 

2.5.3.  Pemakaman Modern 

Pemakaman  modern  adalah  proses pemakaman  yang  menggunakan  

jasa  event organizer  untuk  mengelola  momen  dan keseluruhan  acara  serta  

kebutuhan prapemakaman  dan  pemakaman.  Semua kebutuhan  seperti,  peti  

jenazah,  dekorasi, pembawa acara, property pemakaman, iklan koran,  pembawa  

dan  penyusun  acara, tanah makam,  ambulan  dikemas  menjadi  satu paket  yang  

ditawarkan  kepada  konsumen. Konsumen  tidak  lagi  perlu  untuk  bersusah 

payah  mereka  untuk  mencari  kebutuhan kerabat  yang  meninggal.  Dengan 

menggunakan jasa event organizer ini semua dapat  di  kerjakan  dalam  waktu  

yang  singkat sehingga  konsumen  tidak  perlu  sibuk  oleh beberapa  urusan  

sehubungan  dengan prosesi pemakaman. 
 

2.6.   Data 

Menurut  (McLeod,  2004)  dalam  buku karangan  (Yakup, 2012). Data  

adalah  kenyataan yang  menggambarkan  adanya  suatu  kejadian (event),  data  

terdiri  dari  fakta  (fact),  dan  angka yang  secara  relatif  tidak  berarti  bagi 

pemakai. Data  dapat  berbentuk  nilai  terformat, teks, citra, audio, dan video. 

 Sedangkan Menurut Bambang Fakultas teknologi  informatika  universitas  

surakarta, dalam penelitiannya yang  berjudul perancangan awal  perangkat  lunak  

ensiklopedia  wayang digital  berbasis  multimedia,  2006.  Herarki  data, secara 

tradisional data diorganisasikan kedalam suatu  herarki  yang  terdiri  atas  elemen  

data, rekaman dan berkas.  

1.  Entitas 

orang tempat kejadian atau konsep yang  informasinya  direkam.  Pada  

bidang administrasi  mahasiswa  misalnya,  entity adalah  mahasiswa,  

buku  pembayaran  dan nilai ujian. 
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2.  Atribut 

     Seorang  mahasiswa  dapat  dilihat atributnya,  misalnya    nama,  NIM,  

alamat, nama  orang tua,  agama  dan jenis kelamin. Atribut  juga  disebut  

sebagai  data  elemen, data field, item data atau medan. 

3.  Data value atau isi   

     Data  aktual  atau  informasi  yang disimpan  pada  tiap  elemen  data  atau 

atribut.  Atribut  nama  karyawan  akan menunjukkan  tempat  dimana  

informasi nama  karyawan  disimpan,  sedangkan  data value  adalah  bejo,  

mitro  yang  merupakan isi dari data nama karyawan tersebut.   

5. Record   

Gabungan  dan  kumpulan  sejumlah elemen-elemen data yang saling 

berkaitan menginformasikan  tentang  entity  secara lengkap.  Satu  record  

akan  mewakili  satu data  atau  informasi  yang  mewakili  tentang 

seseorang  atau  objek  lain  misalnya  NIM, nama,  alamat,  nomor  

telepon,  email  dan sebagainya. 
 

2.7. Metode Pengembangan Sistem Informasi 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode 

waterfall. Model waterfall merupakan salah satu metode dalam SDLC yang 

mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam watefall harus diselesaikan 

terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap 

masing-masing fase dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan 

yang sifatnya paralel.  Menurut (Fahrurrozi Imam dan SN Azhari, 2010) yang 

dikutip oleh Aprisa, model  waterfall  merupakan  metode dengan  model  

sekuensial, sehingga penyelesaian satu set kegiatan menyebabkan dimulainya  

aktifitas berikutnya. Fokus terhadap masing-masing fase dapat dilakukan 

maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. 

Adapun fase-fase dalam pengembangan sistem dengan metode waterfall 

dapat dilihat seperti Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Fase-Fase Metode Waterfall  
 

2.8. Black Box Testing 

Black box testing berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan 

pada antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini juga sering disebut pengujian 

fungsional karena penguji hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang 

berkaitan dengan fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan 

pengujian yang berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui 

apakah fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati, 

2016). 
 

2.9.     Unified Modelling Languange (UML) 

Unified Modelling Languange (UML) adalah salah satu alat bantu handal 

di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. UML menyediakan 

bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk 

membuat cetak biru visi dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme untuk berbagi rancangan dengan yang lain. UML 

menjadikan proses analisis dan desain ke dalam empat tahapan, yaitu identifikasi 
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kelas-kelas dan objek-objek, identifikasi asemantik dari hubungan objek dan kelas 

tersebut, perincian interface dan implementasi (Nugroho, 2005). 

Unified modelling languange menggunakan simbol-simbol dalam 

pembuatannya, seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Simbol-Simbol Unified Modelling Languange 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 

Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

2  Dependency 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen  

mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang 

tidak mandiri (independent). 

3  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara eksplisit. 

5 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas perilaku 

dari use case sumber pada suatu 

titik yang diberikan. 
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Tabel 2.1. Simbol-Simbol Unified Modelling Languange (Lanjutan) 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

6 

 

Actor 

Orang, proses atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di 

luar sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar 

dari orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang biasanya 

dinyatakan menggunakan kata 

benda diawal frase nama aktor. 

7 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

8 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

 

2.9.1. Aktor 

Penggambaran dari orang atau item lain yang mengaktifkan fungsi dari 

suatu sistem. Orang atau sistem bisa muncul dalam beberapa peran. Aktor 

berinteraksi degan use case, tetapi tidak memiliki control atas use case (Munawar, 

2005). 
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2.9.2. Use Case 

Deskripsi fungsi sebuah sistem dari perspektif actor atau pengguna. Use 

Case mendeskripsikan tipikal interaksi antara pengguna dengan sistem tentang 

bagaimana sistem itu di gunakan. Langkah-langkah penggunaan sistem disebut 

skenario, yang mendeskripsikan setiap urutan kejadian di sistem. 

2.9.3.  Class Diagram 

Diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.  

1. Class 

  Class merupakan elemen terpenting di sistem berorientasi objek. Kelas 

memiliki sejumlah fitur, seseorang dapat memodelkan multipisitas, 

ketampakan, penenda, polymorphism dan karekteristik lain. 

a. Nama, nama harus unik, karena akan menjadi identifier di program. 

b. Atribut adalah property bernama dikelas yang mendiskripsikan range 

nilai yang dipunyai instan kelas. 

c. Operasi adalah layanan yang dapat diminta pada sembarang objek kelas 

itu untuk mempengaruhi perilaku sistem. 

d. Tanggung jawab adalah kontrak atau kewajiban kelas. 

e. Lingkup menspesifikasikan apakah fitur (atribut atau operasi) muncul di 

masing-masing instan dan kelas. 

2. Antarmuka (interfaces) 

Merupakan koleksi operasi yang menspesifikasikan layanan dari suatu 

kelas atau komponen. Antarmuka mendiskripikan perilaku tampak secara 

eksternal dari elemen. 

3. Kolaborasi 

Merupakan pendefenisian suatu interaksi dan sekelompok peran dan 

elemen-elemen lain yang bekerja bersama untuk menyediakan suatu 

perilaku kooperatif yang lebih besar dari penjumlahan seluruh elemen. 
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4. Hubungan (releationship) seperti kebergantungan, generalisasi, dan 

asosiasi. 
 

2.9.4.  Activity Diagram 

Activity Diagram yaitu teknik mendeskripsikan logika procedural, proses 

bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Menggambarkan proses parallel yang 

mungkin terjadi pada beberapa eksekusi (Munawar, 2005). Activity diagram 

seperti sebuah  flowchart yang menunjukkan tahapan, pengambilan keputusan dan 

percabangan. Diagram ini sangat berguna untuk menunjukkan cara kerja suatu 

objek dan proses bisnis. 

2.9.5.  Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah skenario, dengan menunjukkan sejumlah objek dan pesan yang diletakkan 

diantara objek-objek didalam use case. Komponen utama sequence diagram 

terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segiempat bernama dan pesan yang 

digambarkan dengan garis tanda panah pada waktu yang ditunjukkan dengan 

proses vertical (Munawar, 2005). 

2.10.  Perangkat Lunak Pendukung 

 Dalam pembuatan sistem informasi pendataan dan pemetaan makam  

akan dibutuhkan perankat lunak pendukung, yaitu: 

2.10.1. Google Maps API  

 Menurut (Tulach, 2008) Application Programming Interface (API) bukan 

hanya satu set class dan method atau fungsi dan signature yang sederhana. Akan 

tetapi API, yang bertujuan utama untuk mengatasi “clueless” dalam membangun 

software yang berukuran besar, berawal dari sesuatu yang sederhana sampai ke 

yang kompleks dan merupakan perilaku komponen yang sulit dipahami. Secara 

sederhana dapat dipahami dengan membayangkan kekacauan yang akan timbul 

bila mengubah database atau skema XML. Perubahan ini dapat dipermudah 

dengan bantuan API. Dari beberapa sumber yang didapat, dapat disimpulkan 

bahwa API adalah sekumpulan perintah, fungsi, class dan protokol yang 
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memungkinkan suatu software berhubungan dengan software lainnya. Tujuan 

dari API adalah untuk menghilangkan “clueless” dari sistem dengan cara 

membuat blok besar yang terdiri dari software di seluruh dunia dan menggunakan 

kembali perintah, fungsi, class, atau protocol yang mereka atau API miliki. 

Dengan cara ini, programmer tidak perlu lagi membuang waktu untuk membuat 

dan menulis infrastruktur sehingga akan menghemat waktu kerja dan lebih 

efisien. 
 

2.10.2. Balsamiq Mockups 3 

Dikutip dari balsamiq.com (2016) mockup artinya model atau replika 

mesin atau struktur, yang digunakan untuk tujuan instruksional atau 

eksperimental. Sedangkan balsamiq mockup adalah program aplikasi yang 

digunakan dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Software ini 

sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain 

prototyping aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang 

ingin digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Prototype rancangan desain website di atas kertas balsamiq mockups 

membantu seorang web desainer membuat tampilan web dalam bentuk gambar di 

komputer. Tujuannya selain agar membuat tampilan (desain) website menarik juga 

dapat menyesuaikan dengan kebutuhan customer (pelanggan). Dengan alat 

pembuat mockup maka seorang web desainer dapat menganalisa tata letak, desain 

dan fungsi. 

Kelebihan balsamiq mockups dibanding software pembuat mockup 

lainnya adalah aplikasi ini berbasis cloud, disertai aplikasi desktop yang 

memungkinkan kita dengan cepat dan mudah membuat rancangan website. 

Dengan konten yang terbuat seperti dari gambaran tangan, akan membuat kita 

fokus pada pemecahan masalah user interface yang lebih besar, daripada pada 

perincian website. Di website sendiri ada dua pilihan untuk para pengguna, ada 

versi trial for dekstop dan ada juga yang bisa kita download untuk versi dekstop. 

Namun ada juga yang disediakan dalam versi berbayar.  
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2.10.3. Framework PHP 

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi-

fungsi/prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap 

digunakan sehingga bisa lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan 

seorang programer, tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal (Septian, 

2011). 
 

2.10.4. Codeigniter 

Codeigniter merupakan aplikasi open source berupa framework PHP 

dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun aplikasi web 

dinamis dengan cepat dan mudah. CodeIgniter memiliki desain dan struktur file 

yang sederhana, didukung dengan dokumentasi yang lengkap sehingga 

framework ini lebih mudah dipelajari. CodeIgniter ini memungkinkan para 

pengembang untuk menggunakan framework secara parsial atau secara 

keseluruhan. Artinya bahwa codeIgniter  masih memberi kebebasan kepada para 

pengembang untuk menulis bagian-bagian kode tertentu di dalam aplikasi 

menggunakan cara konvensional atau dengan syntax umum didalam PHP, tidak 

harus menggunakan aturan penulisan kode di codeigniter (Septian, 2011). 
 

2.10.5. MYSQL 

Menurut (Abdul Kadir , 2008) bahwa MySQL merupakan software  yang 

tergolong sebagai Database Management System (DBMS) yang bersifat open 

source. menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode  

yang dipakai untuk membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk executable-

nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan 

bias diperoleh dengan cara men-download di internet secara gratis. 

Menurut (Sidik, 2003) menyebutkan MYSQL merupakan software sistem   

manajemen  yang   sangat  popular  di   kalangan  pemograman  web, terutama di  

lingkungan Linux dengan menggunaan script PHP  dan  Perl. Software database 

ini kini telah tersedia juga pada platform operasi Windows (98/ME atau 

NT/2000/XP).  


