
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru  

 Berikut akan dijelaskan mengenai Dinas Perdagangan dan  Perindustrian 

(Disperdagtri) Kota Pekanbaru yang meliputi: sejarah, profil, visi, misi serta 

struktur organisasi Disperdagtri. 

2.1.1 Sejarah Disperdagtri Kota Pekanbaru 

Awal terbentuknya Disperdagtri Kota Pekanbaru merupakan perpaduan 

antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen 

Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat 

diuraikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sejarah Disperdagtri  

Tahun Nama Instansi Dasar Hukum Keterangan 

1981 Departemen 

Perdagangan Kota 

Madya Pekanbaru 

 

- 

Terbentuknya Departemen 

Perdagangan Kota Madya 

Pekanbaru 

1981 Departemen 

Perindustrian Kota 

Madya Pekanbaru 

- 

Terbentuknya Departemen 

Perindustrian Kota Madya 

Pekanbaru 

1996 Departemen 

Perindustrian dan 

Perdagangan 
- 

Bergabungnya Departemen 

Perindustrian dengan 

Departemen Perdagangan 

Kota  Madya Pekanbaru  

2001 Dinas  Perindustrian 

dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru 

Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru 

Nomor 7 Tahun 

2001 

Adanya perubahan nama 

dari Departemen 

Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Madya 

Pekabaru menjadi Dinas  

Perindustrian dan 

Perdagangan Kota 

Pekanbaru. 

(Sumber: Data Primer, 2016) 
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Tabel 2.1 Sejarah Disperdagtri (Lanjutan) 

Tahun Nama Instansi Dasar Hukum Keterangan 

   Pada tahun ini, terjadi 

perubahan nama, struktur 

organisasi, dan tugas-

tugas pokok pada dians 

tersebut.  

2008 Dinas  Perindustrian 

dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru 

Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 

2008 

Adanya perubahan 

struktur organisasi, 

kedudukan, tugas-tugas 

pokok hingga saat ini. 

2014 Dinas Perdagangan  

dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru 

Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 

2014 tentang 

Pemerintahan 

Daerah 

Bergabungnya Dinas 

Perindustrian dan 

Perdagangan Kota 

Pekanbaru dengan Dinas 

Pasar Kota Pekanbaru 

2016 Dinas Perdagangan  

dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru 

Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru 

Nomor 9 Tahun 

2016 tentang 

Organisasi 

Perangkat Daerah 

Kota Pekanbaru  

dan peraturan 

Walikota 

Pekanbaru Nomor 

114 Tahun 2016  

tentang 

Kedudukan dan 

Susunan 

Organisasi Tugas 

dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas 

Perdagangan dan 

Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

- 

(Sumber: Data Primer, 2016) 



9 

 

2.1.2 Profil Disperdagtri Kota Pekanbaru  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terletak di Jalan 

Teratai No.83 Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagtri) 

Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru, yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Data 

Primer, 2017). Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian juga mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan bidang 

perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

3. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 

4. Penyelenggaran kebijakan umum dan pelayanan teknis di bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

5. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. 

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian pembinaan pegawai di lingkungan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas 

Pokok hingga saat ini. 

2.1.3 Visi dan Misi Disperdagtri Kota Pekanbaru 

Visi  

“Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri 

yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.” 
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Misi: 

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata. 

2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan. 

3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan  

bertanggung jawab. 

4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme dibidang industri dan perdagangan. 

5. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 

distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 

pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen. 

Berikut ini adalah penjelasan tugas pokok dan fungsi dari bidang tertib 

perdagangan dan perindustian beserta beserta Seksi Sarana dan Usaha Industri 

yang menjadi fokus utama objek penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

Tugas Pokok Fungsi 

Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota 

Pekanbaru adalah  

unsur pelaksana 

otomati daerah yang 

menyelenggarakan 

urusan pemerintahan 

bidang Perdagangan 

dan Perindustrian. 

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum bidang perdagangan dan bidang perindustrian.  

2. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan 

teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

3. Penyelenggaran kebijakan umum dan pelayanan teknis 

di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. 

4. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup 

tugasnya. 

5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian. 

Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan perubahan terhadap Susunan 

Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga 

saat ini. 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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Tabel 2.3 Tugas pokok dan fungsi Bidang Seksi Sarana dan Usaha Industri 

Bidang Seksi Sarana dan Usaha Industri 

Tugas Pokok Fungsi 

Seksi Sarana dan 

Usaha Industri 

mempunyai tugas 

membantu Kepada 

Bidang Perindustrian 

dalam melaksanakan 

sub urusan sarana 

dan usaha industri. 

1. Pengajuan pembentukan upt/unit usaha industri. 

2. Penyusunan rencana kerja industri meliputi rencana 

pembangunan jangka menengah dan rencana jangka 

panjang bidang industri. 

3. Perumusan dan penyusunan tata ruang industri. 

4. Pelaksanaan pendataan, analisis dan desiminasi data 

serta pelaporan ke pemerintah provinsi. 

5. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan 

pencemaran lingkungan. 

6. Pelaksanaan pembinaan hki dan desain produk 

industri. 

7. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi standarisasi 

bidang industri. 

8. Pelaksanaan pendataan laporan produksi usaha 

industri. 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

 

2.2 Industri Kecil Menengah 

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. 

Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak 

pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah 

uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan 

penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan 

balas jasa tertentu (BPS, 2013). 

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak 

pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi 

tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang 
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bertanggung jawab atas usaha tersebut. Menurut badan pusat statistik (BPS) 

pembagian kriteria IKM didasarkan pada jumlah tenaga kerja, seperti yang 

dijabarkan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.4 Klasifikasi Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja 

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013) 

2.2.1 Teknologi Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agar Industri 

IKM  menggunakan teknologi digital untuk berusaha. e-Commerce  menjadi salah 

satu terobosan dalam perkembangan teknologi informasi saat ini yang segera 

perlu dimanfaatkan pelaku IKM nasional untuk memacu tingkat efisiensi pasar 

dan produksinya. Karena itu, Kemenperin merancang dan mengembangkan e-

Smart IKM, yang merupakan sistem basis data dalam bentuk profil industri, 

sentra, dan produk yang terintegrasi dengan marketplace yang telah ada.  

Dalam situs resmi Kemenperin Republik Indonesia yang dapat diakses di 

kemenperin.go.id, diketahui bahwa Kemenperin memanfaatkan platform digital 

melalui kerja sama dengan perusahaan startup di Indonesia. Kerja sama ini 

dilkukan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas sektor yang mendominasi 

populasi industri di Indonesia dengan menggulirkan program e-Smart IKM. 

Kemenperin menjelaskan, latar belakang pelaksanaan program e-Smart IKM 

antara lain didasari untuk pengembangan ekonomi berbasis digital, peningkatan 

ekspor IKM, serta perluasan akses pasar dan akses pendanaan.  

Proyek percontohan e-Smart IKM telah tersebar di Serdang Bedagai, 

Sumatera Utara (sentra makanan ringan) dengan jumlah 50 IKM, Lampung 

(sentra kopi) 40 IKM, Mojokerto, Jawa Timur (sentra sepatu) 30 IKM, Bali 

(sentra perhiasan dan kerajinan kayu) 60 IKM, Solo, Jawa Tengah (sentra 

furniture) 40 IKM, dan Tasikmalaya, Jawa Barat (sentra anyaman) berjumlah 20 

IKM.  

No Segmen Klasifikasi Industri Jumlah Tenaga Kerja 

1 Industri Rumah Tangga 1-4 Orang 

2 Industri Kecil 5-19 orang 
3 Industri Sedang atau Menengah 20-99 Orang 

4 Industri Besar Lebih dari 99 Orang 

http://www.kemenperin.go.id/
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2.3 Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka (Safaat H, 2012). 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. 

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc dengan dukungan finansial 

dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini 

dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open 

Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar 

terbuka perangkat seluler. Versi Android saat ini telah memasuki Android versi 

7.0 dikenal dengan Android Nougat atau disebut juga Android N. Sistem operasi 

Android ini resmi dirilis pada 9 Maret 2016 (Android, 2014). 

Android adalah sistem operasi berbasis kernel linux. Google 

mengibaratkan android sebagai tumpukan software dimana setiap tumpukan berisi 

program yang mendukung fungsi spesifik dari sistem operasi. Adapun susunan 

lapisan tersebut dari bawah keatas adalah sebagai berikut  

(Athoilah dan Irawan, 2013). 

1. Linux sebagai kernel. 

2. Android runtime dan libraries berisi Dalvik Virtual Machine dan 

kode- kode librari dalam bahasa C/C++. 

3. Application framework berisi program untuk mengatur fungsi-fungsi 

dasar smartphone. 

4. Application. 
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Adapun lapisan sistem operasi android terdapat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lapisan Sistem Operasi Android 

(Sumber: Athoillah dan Irawan, 2013) 

Android diciptakan oleh sebuah perusahaan kecil bernama Android 

Inc pada tahun 2000, yang kemudian perusahaan tersebut dibeli oleh Google 

Inc, untuk mengembangkan android lebih lanjut, dibentuklah Open Handset 

Alliance (OHA) yang terdiri dari 34 perusahaan sofware, hardware dan 

telekomunikasi diantaranya yaitu Google, HTC, Intel, Motorola, T-Mobile dll 

(Athoilah dan Irawan, 2013). 

2.4 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi objek 

(OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem) dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam lingkungan organisasi. Sedangkan 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau sub-sistem. 

Menurut (Sholid, 2006) metode berorientasi objek atau object oriented 

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang 

sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang 

dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat 
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lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi 

atau struktur data dan perilaku (behavior) yang mengaturnya. 

OOAD adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut 

pandang kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang 

mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek 

sistem atau sub-sistem. OOAD merupakan sebuah pendekatan untuk memikirkan 

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar 

dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara 

struktur dasar dan perilaku dalam satu entitas. 

2.5 Unified Modelling Language (UML) 

UML adalah sebuah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia 

industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta 

menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek (Rosa dan 

Salahuddin, 2013). 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja 

yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi itu (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

Syarat penanaman pada use case adalah nama didefinisakan menjadi 

sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case 

yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case. 

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem infromasi yang akan dibuat di luar sistem itu sendiri, 

jadi awalaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. 

2. Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  
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2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat 

lunak. Yang pelu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas 

mengambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi 

aktivitas yang dapat di lalukan oleh sistem (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

a. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang 

digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem user interface 

dimana setiap akitivitas dianggap memiliki sebuah rancangan 

antarmuka tampilan. 

c. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

d. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Dalam pembuatan activity diagram, penggunaan dan penempatan 

simbol-simbol harus sesuai dengan deskripsi dari simbol itu sendiri, agar 

perancangan sistem tergambar dengan jelas. 

3. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan 

diterima antar objek (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisan 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan 

variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sedangkan operasi atau 

metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas (Rosa dan 

Salahuddin, 2013). Diagram kelas dibuat agar pembuat program atau 

programmer membuat kelas-kelas sesuai rancangan didalam diagram kelas 
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agar antara dokumentasi perancangandan perangkat lunak singkron (Rosa 

dan Salahuddin, 2013). 

2.6 Metode Waterfall 

Metode pengembangan sistem dalam siklus hidup klasik (classic life cycle) 

merupakan pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi 

kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

(planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem atau perangkat lunak kepada para pelanggan atau pengguna (deployment) 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan 

menggunakan pendekatan yang sistematis dan berurutan (Nugroho, 2010) 

Adapun alur metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010)  

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan (planning) adalah menyangkut studi tentang 

kebutuhan pengguna (user specification), studi-studi kelayakan (feasibility 

study) baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadwalan 

pengembangan suatu proyek sistem informasi  atau perangkat lunak. 

2. Analisis 

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau 
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studi literatur. Sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 

melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini 

akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai 

data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. 

3. Perancangan 

Tahapan dimana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem 

terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 

perangkat pemodelan sistem seperti UML diantara seperti, Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. 

4. Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap dimana kita mengimplementasikan 

perancanagan sistem ke situasi nyata, disini kita akan berurusan dengan 

pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. 

5. Pengujian 

Tahap pengujian adalah tahap dimana sistem yang baru diuji kemampuan 

dan keefektifannya sehingga didapatkan kekurangan dan kelemahan 

sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap 

aplikasi. 

6. Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami 

kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan 

baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. 

2.7 PHP 

PHP Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa scripting open source 

yang umum digunakan untuk pengembangan web dan dapat disematkan ke dalam 

HTML (PHP, 2018). PHP secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman 

script-script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi 

diserver web, dokumen HTML yang dihasilkan yang dihasilkan dari suatu 

aplikasi bukan dokumen HTML, dikenal juga sebagai pemrograman server side. 
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PHP merupakan software Open-source yang disebarkan dan dilisensikan 

secara gratis serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya yaitu 

http://www.php.net. Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs 

web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan script PHP. 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga 

maintenence situs web tersebut lebih mudah dan efisien. PHP ditulis 

menggunakan bahasa C. PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi antara 

lain, LINUX, Unix (termasuk variannya HP-UX, Solaris, dan OpenBSD), 

Microsoft Windows, Mac OS X. PHP juga mendukung banyak web server, seperti 

Apache, Microsoft Internet Information Server (MIIS), Personal Web Server 

(PWS), Netscape and iPlanet Server, Oreilly Website Proserver, Audium, Xitami, 

OmniHTTPd, dan masih banyak lagi bahkan, PHP dapat bekerja sebagai suatu 

CGI Processor (Peranginangin, 2006). 

2.8 JavaScript 

Sejak publikasi edisi pertama pada tahun 1997, ECMAScript telah 

berkembang menjadi salah satu bahasa pemograman umum yang paing banyak 

digunakan di dunia. ECMAScript didasarkan pada beberapa teknologi, yang 

paling dikenal adalah JavaScript (Netscape) dan Jscript (Microsoft). JavaScript 

adalah bahasa naskah yang sering digunakan terutama untuk menambah program 

pada halaman web sebagai contoh animasi dan interaksi dengan pengguna serta 

didukung oleh hampir seluruh web browser (Deitel, 2012). 

2.9 MySQL 

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia 

maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. 

MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. MySQL 

digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. MySQL dapat 

dimanfaatkan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berada 

di dalam database (Kresna dkk, 2017). 

http://www.php.net/
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Beberapa kelebihan database MySQL antara lain: 

1. MySQL merupakan database server, jadi dapat diakses dari jauh karena 

dapat tersambung ke media internet selain itu juga dapat berperan sebagai 

client. 

2. MySQL merupakan sebuah software data open source artinya software ini 

bebas digunakan oleh siapa saja tanpa harus membeli lisensinya kepada 

pembuat. 

3. MySQL adalah database menggunakan enskripsi password, jadi cukup 

aman karena memiliki password untuk mengaksesnya. 

4. MySQL menggunakan suatu bahasa permintaan standar yaitu Structured 

Query Languange (SQL) yaitu sebuah perintah yang di standarkan pada 

database server. 

2.10 jQuery Mobile 

jQuery Mobile adalah framework HTML5 UI yang dioptimalkan untuk 

sentuhan yang dirancang untuk membuat situs web dan aplikasi responsif yang 

dapat diakses di semua perangkat smartphone, tablet, dan desktop. jQuery Mobile 

adalah kerangka antarmuka pengguna berdasarkan jQuery yang bekerja di semua 

ponsel populer, tablet, e-reader, dan platform desktop. Dibangun dengan 

aksesibilitas dan akses universal, mengikuti prinsip-prinsip desain progresif dan 

tanggap web yang responsif (RWD) (jQuery, 2014). 

2.11 Android Studio  

Android Studio adalah sebuah integrated development environment (IDE) 

perangkat lunak yang bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi  Android, dan 

dikembangkan oleh Google. Android Studio merupakan pengembangkan dari 

Eclipse IDE, dan dibuat berdasarkan IDE Java populer, yaitu IntelliJ IDEA. 

Sebagai pengembangan dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak fitur-

fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang 

menggunakan Ant, Android Studio menggunakan Gradle sebagai build 

environment. Android Studio ini menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Android, 2018). 
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2.12 Highchart 

Highchart adalah charting library yang ditulis dengan bahasa Javascript 

murni. Highchart menawarkan intuitif, Grafik interaktif ke situs web atau aplikasi 

web. Saat ini highchart mendukung grafik tipe line, spline, area, area spline, 

column, bar, pie, dan scatter. Highchart sudah dapat berjalan di semua browser 

modern termasuk pada iPhone/iPad. Browser standar menggunakan SVG untuk 

proses render grafik, sedangkan internet explorer menggunakan VML untuk 

penggambaran grafik (Highchart, 2018). 

2.13 Bootstrap 

Bootstrap adalah framework ataupun tools untuk membuat aplikasi web 

ataupun website yang bersifat responsive secara cepat, mudah dan gratis. Bootstrap 

terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Tifografi, Tabel, 

Form, Navigasi, dan lain-lain. Di dalam bootstrap juga sudah terdapat Javascript 

(jQuery Plugins) untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, 

Modal, DropDown, ScrollSpy, ToolTip, PopOver, Tab, Alert, Button, Carousel, dan 

lain-lain. Dengan bootstrap kita dapat membuat responsive website dengan cepat, 

mudah dan dapat berjalan sempurna pada browser-browser modern seperti Chrome, 

Firefox, Safari, Opera dan Internet Explorer (Bootstrap, 2018). 

Bootstrap juga menyediakan sarana untuk membuat layout halaman web 

dengan mudah dan rapi yaitu menggunakan grid system 12 kolom. Bootstrap 

dibangun dengan teknologi HTML, CSS dan Javascript yang dapat membuat 

layout halaman website, table, tombol, form, navigasi, dan komponen lainnya 

dalam sebuah web (Bootstrap, 2018). 

2.14 Webview 

Saat ini Android Studio dilengkapi dengan berbagai macam 

kemudahan dan kenyamanan dalam perancangan aplikasi berbasis mobile. Salah 

satu fitur di Android Studio adalah Webview. Webview sendiri merupakan sebuah 

class pada android  yang  menampilkan  dan  menjalankan  aplikasi  mobile  

berbasis  web, dengan cara memanggil URL web yang akan diintegrasikan ke 

aplikasi mobile (Webview, 2018). 

 



22 

 

2.15 CSS Framework 

CSS framework adalah library CSS yang digunakan untuk membuat 

standarisasi layout dan thema  dari  website. Dengan CSS framework  kita bisa 

membuat Front-end website dengan cepat mengingat layout dan tampilan sudah 

disediakan. Menurut Wikipedia, CSS framework adalah sebuah kumpulan library 

yang memudahkan dalam penggunaan dan pengolahan bahasa CSS atau 

Cascading Stylesheet (Framework, 2018). 

2.16 Google Maps 

Google Maps adalah layanan mapping online yang disediakan oleh google. 

Layanan ini dapat diakses melalui situs http://maps.google.com. Pada situs 

tersebut kita dapat melihat informasi geografis pada hampir semua wilayah 

dibumi. Layanan ini interaktif, karena di dalamnya peta dapat digeser sesuai 

keinginan pengguna, mengubah tingkat zoom, serta mengubah tampilan peta. 

(Google, 2018). 

2.17 Google Maps Application Programming Interface (API) 

Google maps merupakan layanan dari Google yang mempermudah 

pengunanya untuk melakukan kemampuan pemetaan untuk aplikasi yang dibuat. 

Sedangkan google maps API memungkinkan pengembangan untuk 

mengintegrasikan Google Maps ke dalam situs web. Bahasa pemrograman dari 

Google Maps yang hanya terdiri dari HTML dan Javascript, dengan 

menggunakan Google Maps Api memungkinkan untuk menanamkan situs Google 

Maps ke dalam situs eksternal, di mana situs data tertentu dapat dilakukan overlay 

(Mithapelli, dkk 2016). 

Google Maps API merupakan suatu fitur aplikasi yang dikeluarkan oleh 

google untuk memfasilitasi pengguna yang ingin mengintegrasikan Google Maps 

ke dalam website masing-masing dengan menampilkan data point milik sendiri. 

Dengan menggunakan Google Maps API, Google Maps dapat di-embed pada 

website eksternal. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk 

memanipulasi peta, dan menambah konten melalui berbagai jenis services yang 

dimiliki, serta mengijinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi 

enterprise di dalam websitenya (Mahdia dan Noviyanto, 2013) 

http://maps.google.com/
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Agar aplikasi Google Maps dapat muncul di website tertentu, diperlukan 

adanya API key. API key merupakan kode unik yang digenerasikan oleh Google 

untuk suatu website tertentu, agar server Google Maps dapat dikenali (Ichtiara, 

2008). 

2.18 Metode Blackbox Testing 

Merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada Blackbox testing adalah perihal 

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian 

yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada sistem 

(Simarmata, 2010). Tujuan yang diharapkan dalam melakukan Blackbox Testing 

adalah dapat membuat desain dan fungsi sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, lembaga atau perusahaan. 

Pengujian Blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan pada struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan kinerja dan performa 

5. Kesalahan inisialisai dan terminasi.  

2.19 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
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2.20 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian terdahulu telah dilakukan Wulandari dkk pada tahun 2016 

dengan judul “Pemetaan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) 

Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web” Di 

Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa:  

a. Sistem ini menghadirkan konsep baru pendataan IKM yang sudah 

ada di Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus 

dengan menambahkan fitur pemetaan dan pengelompokkan industri 

berdasarkan lokasi dan kategori IKM. Dengan tampilan menu yang 

sederhana bertujuan untuk mempermudah pengoperasian sistem dan 

penginputan data IKM serta memudahkan dalam proses pemanggilan 

data industri di Kabupaten Kudus melalui rekapitulasi laporan IKM. 

b. Sistem ini memfasilitasi pemilik Industri dalam melengkapi data Profil 

IKM. 

c. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui IKM apa saja yang ada 

di Kabupaten Kudus baik melalui lokasi IKM pada fitur peta yang ada 

maupun melalui kategori IKM. Tampilan peta lokasi IKM dapat dilihat 

pada Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Peta Lokasi IKM 

(Wulandari dkk, 2016) 
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2. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Findawati dkk pada tahun 2016 

dengan judul “Sistem Informasi Geografis Pemetaan UMKM di Sidoarjo 

Berbasis Web dan Android“ dapat disimpulkan bahwa Aplikasi penyebaran 

UMKM dapat dijadikan alternatif untuk mengetahui perkembangan Usaha, 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkini yang menggunakan perangkat 

android agar lebih mudah dalam sistem navigasi dan web sebagai server. 

Tampilan halaman penyebaran UMKM dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Halaman Penyebaran UMKM 

(Findawati dkk, 2016) 
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Untuk melihat perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka dapat 

dilihat pada Tabel 2.6 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

No. Item 

Pembandin

g/ Penulis 

serta Tahun 

(Wulandari, 

dkk 2016) 

(Findawati, dkk 

2016) 
(Peneliti, 2017)* 

1. Judul Pemetaan 

Industri Kecil 

Dan Menengah 

(IKM) 

Menggunakan 

Sistem 

Informasi 

Geografis (Sig) 

Berbasis Web. 

Sistem informasi 

geografis 

pemetaan umkm 

di sidoarjo 

berbasis web dan 

android. 

Sistem Informasi 

Industri Kecil 

Menengah Berbasis 

Android. 

 Tujuan Untuk 

mengolah data 

IKM dan 

mengetahui 

persebaran IKM 

yang tersebar di 

Kabupaten 

Kudus. 

Memberikan 

kemudahan akan  

perkembangan 

dan pemetaan 

letak dan posisi 

UMKM secara 

realtime. 

Untuk memberikan 

kemudahan pada 

informasi industri 

kecil menengah 

yang dilakukan 

oleh Disperdagtri 

selain itu, Untuk 

membangun sistem 

informasi yang 

dapat memberikan 

informasi 

persebaran IKM 

serta membantu 

dalam penyampaian 

informasi mengenai 

setiap 

perkembangan IKM 

kepada pihak 

Disperdagtri. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Item 

Pembandin

g/ Penulis 

serta Tahun 

(Wulandari, 

dkk 2016) 

(Findawati, dkk 

2016) 
(Peneliti, 2017)* 

 Hasil  Sistem ini 

memfasilitasi 

pemilik Industri 

dalam 

melengkapi data 

Profil IKM dan 

Masyarakat 

dapat dengan 

mudah 

mengetahui 

IKM apa saja 

yang ada di 

Kabupaten 

Kudus baik 

melalui lokasi 

IKM pada fitur 

peta yang ada 

maupun melalui 

kategori IKM. 

 

Aplikasi 

penyebaran 

UMKM dapat 

dijadikan 

alternatif untuk 

mengetahui 

perkembangan 

UMKM (Usaha, 

Mikro, Kecil, dan 

Menengah) 

terkini yang 

menggunakan 

perangkat 

Android agar 

lebih mudah 

dalam sistem 

navigasi dan web 

sebagai server. 

Dengan adanya 

sistem informasi 

industri kecil 

menengah berbasis 

android  dapat 

memberikan 

informasi 

persebaran IKM 

serta membantu 

dalam penyampaian 

informasi mengenai 

setiap 

perkembangan IKM 

kepada pihak 

Disperdagtri dan 

Sistem ini dapat 

menampilkan 

grafik 

perkembangan pada 

semua aktor 

sehingga dapat 

diketahui 

perkembangan 

berdasarkan 

kliasifikasi baku 

lapangan usaha 

Indonesia (KBLI) 

per-tahunnya. 

 

 

 


