
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Disperdagtri Kota Pekanbaru  

 Berikut akan dijelaskan mengenai 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. Pada tahun ini, 

terjadi perubahan nama, 

struktur organisasi, dan 

tugas-tugas pokok pada 

dinas tersebut. 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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Tabel 2.1 Sejarah Disperdagtri (Lanjutan) 

Tahun Nama Instansi Dasar Hukum Keterangan 

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, 2018) 

2.1.2 Profil Disperdagtri Kota Pekanbaru  

Disperdagtri Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83. 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, 2018).  

Dalam melaksanakan tugas pokok, Disperdagtri juga mempunyai tujuh 

fungsi: 
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1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang 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 

1. Visi Disperdagtri 

Sesuai dengan fungsinya visi Disperdagtri Kota Pekanbaru adalah 

“terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri 

yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan’’. 

2. Misi Disperdagtri 

a. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang 

merata. 

b. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang 

merata. 

c. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan. 

d. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing 

dan  bertanggung jawab. 
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e. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme di Bidang industri dan perdagangan. 

f. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 

distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 

pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen. 

2.1.4 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Disperdagtri Kota Pekanbaru dapat dilihat pada 

Gambar 2.1.  

Penjelasan tugas pokok dan fungsi dari Bidang tertib perdagangan dan 

perindustian beserta seksi pengawasan perdagangan 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 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah unsur 

pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan Bidang perdagangan dan perindustrian. 

Fungsi 

 

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang 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. 

 (Sumber: Data Primer, 2018) 

 



12 
 

12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
(Sumber: Data Primer, 2018) 
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Tabel 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengawasan Perdagangan 

 (Sumber: Data Primer, 2018) 

2.2 Pengawasan Usaha Perdagangan  

 Berikut akan dijelaskan mengenai pengawasan usaha perdagangan yang 

meliputi konsep dasar pengawasan dan usaha perdagangan. 

2.2.1 Konsep Dasar Pengawasan 

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, pengawasan adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian 

barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau 

Seksi Pengawasan Perdagangan 

Tugas 

Pokok 

 

Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub 

urusan pengawasan perdagangan. 

Fungsi 

 

1. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan 

bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan 

perdagangan dan jasa. 

2. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan 

perlindungan konsumen dan tenaga fungsional. 

3. Pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan 

perdagangan. 

4. Pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan 

laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, 

perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan. 

5. Pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan 

purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.  

Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia 

sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu 

manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian 

menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya (Herdiana, 2016). 

Tujuan utama dari pengawasan yaitu untuk memahami apa yang salah 

demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan 

dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan 

suatu hasil yang maksimal. Dalam melakukan pengawasan ada teknik yang biasa 

disebut dengan teknik pengawasan. Teknik pengawasan yaitu cara yang dilakukan 

oleh seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung, cara-cara untuk melaksanakan 

pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Siagian (2002), teknik pengawasan ada dua yaitu: 

1. Pengawasan langsung pengawasan yang di lakukan oleh 

manajer/pemimpin terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. 

Pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari 

tempat. 

2. Pengawasan tidak langsung merupakan pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari 

laporan tertulis dan laporan lisan. 

2.2.2 Usaha Perdagangan 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan, disebutkan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan 

yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui 

batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa 

untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 

Dalam bidang perdagangan setiap Perusahaan Perdagangan wajib 

memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP Berdasarkan Peraturan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor  289 Tahun 
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2001 tentang ketentuan standar pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 

adalah surat izin untuk melaksanakan usaha di Bidang perdagangan dan jasa. 

SIUP diberikan kepada: (1) Para pengusaha baik perorangan; (2) Firma; (3) 

Commanditaire Vennootschap (CV)/Persekutuan Komanditer; (4) Perseroan 

Terbatas (PT); (5) Koperasi; (6) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 SIUP  terdiri dari empat jenis, yaitu: (1) SIUP kecil; (2) SIUP menengah; 

(3) SIUP besar; dan (4)  SIUP mikro yang dapat diberikan kepada perusahaan 

perdagangan mikro. Selanjutnya, izin usaha yang harus dimiliki untuk dapat 

melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Modern Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 

53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yaitu Izin Usaha Pengelolaan Pasar 

Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko 

Modern (IUTM).  

Setiap perusahaan atau perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia 

yang memiliki dan/atau menguasai gudang di daerah wajib memiliki Tanda Daftar 

Gudang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 

16 Tahun 2006 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan, Tanda Daftar 

Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti 

bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana 

distribusi. TDG adalah izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan 

barang di ruang tertutup. Gudang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 

berdasarkan luas gudang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Tahun 2006 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan yaitu:  

1. Gudang kecil dengan luas 36 m
2 

sampai dengan 2.500 m
2
. 

2. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m
2
 sampai dengan 10.000 m

2
. 

3. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m
2
.  

2.2.3 Pengawasan Perdagangan  

Berdasasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan, pengawasan terhadap perdagangan yang dilakukan oleh 
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petugas pengawas paling sedikit melakukan pengawasan terhadap tujuh hal yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Pengawasan Terhadap Perdagangan oleh Petugas Pengawas 

No. Pengawasan Oleh Petugas Pengawas 

1. Perizinan di Bidang Perdagangan. 

2. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur. 

3. Distribusi barang dan/atau jasa. 

4. 
Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan 

keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

5. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib. 

6. Pendaftaran gudang. 

7. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. 

(Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014) 

Adapun ruang lingkup pengawasan barang atau jasa berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa meliputi lima hal 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Ruang Lingkup Pengawasan Barang Atau Jasa 

No. Ruang lingkup pengawasan 

1. Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 

2. Barang yang dilarang beredar di pasar. 

3. Barang yang diatur tata niaganya. 

4. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan. 

5. Distribusi. 

(Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009) 

Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar harus memenuhi standar, label, 

klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/ atau pengiklanan.  

Berdasasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan, Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh petugas pengawas 

apabila dalam  melakukan pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan di 

bidang Perdagangan, yaitu: 

1. Merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan 

Barang; 

2. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau 

3. Merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. 
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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 (Safaath, 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 (Safaath, 2012). 

2.4 Google Maps Application Programming Interface (API) 

Google maps adalah layanan mapping online yang disediakan oleh google. 

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

tersebut pengguna layanan ini 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, 2017). 

Bahasa pemrograman dari Google maps yang hanya terdiri dari HTML 

dan Javascript, memungkinkan untuk menampilkan Google maps di website lain. 

Kostumisasi dari aplikasi ini dimungkinkan dengan disediakannya client-side 

scripts dan server-side hooks. 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 (Ichtiara, 2008). 

 Google Maps JavaScript API telah didesain untuk dimuat dengan cepat 

dan bekerja dengan baik pada perangkat seluler. Secara khusus, Tim Google Maps 

JavaScript API berfokus pada development perangkat seluler canggih seperti 

handset Android dan iOS. Google Maps JavaScript API v3 menggunakan sistem 
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kunci baru. Ini berarti bahwa kunci v2 tidak akan berfungsi dengan aplikasi v3 

(Google, 2017). 

2.5 Bahasa Pemograman dan Database 

Berikut adalah penjelasan bahasa pemrograman serta database yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

2.5.1 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

 PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP adalah 

bahasa skrip yang dapat disematkan ke dalam Hypertext Markup Language 

(HTML). Tujuan dari bahasa ini adalah memungkinkan pengembang web untuk 

menulis halaman yang dihasilkan secara dinamis dengan cepat. PHP/ FI 2.0 

adalah versi awal dan tidak lagi didukung PHP. PHP 3 adalah penerus PHP/ FI 2.0 

dan jauh lebih baik. Sedangkan PHP 7 adalah generasi PHP saat ini, yang 

menggunakan mesin Zend 3 yang menawarkan banyak fitur OOP tambahan 

(Zend, 2017). 

PHP berfokus pada scripting sisi server, sehingga pengembang web dapat 

melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh program CGI lainnya, seperti 

mengumpulkan data formulir, menghasilkan konten halaman dinamis, atau 

mengirim dan menerima cookie. Tetapi PHP dapat melakukan lebih banyak lagi. 

Ada tiga bidang utama tempat skrip PHP digunakan yaitu: (1) Server-side 

scripting; (2) Command line scripting; dan (3) Writing desktop applications. PHP 

dapat digunakan pada semua sistem operasi utama, termasuk Linux, Unix 

(termasuk HP-UX, Solaris dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC 

OS, dan lainnya. PHP juga memiliki dukungan untuk sebagian besar server web 

saat ini. Ini termasuk Apache, IIS, dan banyak lainnya. Dan ini termasuk server 

web apa pun yang dapat memanfaatkan biner FastCGI PHP, seperti lighttpd dan 

nginx. PHP berfungsi baik sebagai modul, atau sebagai prosesor CGI. Jadi dengan 

PHP, pengembang web memiliki kebebasan untuk memilih sistem operasi dan 

server web. Selain itu, pengembang web juga memiliki pilihan menggunakan 

pemrograman prosedural atau pemrograman berorientasi objek (OOP), atau 

campuran keduanya (Zend, 2017). 
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2.5.2 JavaScripts 

Sejak publikasi edisi pertama pada tahun 1997, ECMAScript telah 

berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman umum yang paling banyak 

digunakan di dunia. ECMAScript didasarkan pada beberapa teknologi, yang 

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

International, 2018). JavaScript adalah bahasa scripting kecil, ringan, berorientasi 

objek yang ditempelkan pada kode HTML dan prosesnya di sisi client.  Menurut 

Williams (2011) JavaScript adalah bahasa naskah berorientasi objek yang 

digunakan pada web browser dengan menambahkan fungsi interaktif pada 

halaman web. Sedangkan menurut Deitel (2012) 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. Berdasarkan definisi-definisi dari para pakar dapat 

disimpulkan bahwa JavaScript adalah bahasa naskah berorientasi objek yang 

sering digunakan pada web browser terutama untuk menambah program dengan 

menambahkan fungsi interaktif  pada halaman web. 

2.5.3 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. 

2.5.4 Xampp 

Xampp merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke 

dalam satu buah paket yaitu paket instalasi apache, PHP, dan MySQL. Saat 

melakukan instalasi Xampp maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan 

konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL secara manual. 
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Tujuan dari Xampp adalah untuk membangun distribusi yang mudah 

dipasang bagi para pengembang untuk masuk ke dunia Apache. Untuk 

membuatnya nyaman bagi pengembang, Xampp dikonfigurasi dengan semua fitur 

yang diaktifkan. Xampp merupakan tools yang gratis, mudah untuk menginstal 

distribusi Apache yang mengandung MariaDB, PHP, dan Perl. Paket open source 

XAMPP telah disiapkan agar sangat mudah dipasang dan digunakan (Friends, 

2015). 

2.6 Metode Pendekatan Analisa Sistem Informasi 

Metodologi yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu sistem 

informasi salah satunya adalah pendekatan berorientasikan objek atau yang biasa 

disebut Object Oriented Analysis Design (OOAD). 

2.6.1 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 requirements 

(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 Sholiq (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 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.  
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2.6.2 Unified Modelling Language (UML) 

Unified  Modelling Language  (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 atau diagram use case 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. 

a. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan 

orang. 

b. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

2. Activity Diagram  

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkat lunak. Yang perlu 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. 
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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. Class Diagram  

Diagram kelas atau 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 di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak singkron (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

4. Sequence diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 

objek. Sequence diagram Digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case (Rosa dan Salahuddin, 2013). 

2.7 V-Model 

Model ini merupakan perluasan dari model waterfall, disebut sebagai 

perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model 

waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam 

V-Model proses dilakukan bercabang (Rifai, 2015).  

V-Model adalah model yang menggambarkan bagaimana aktivitas 

pengujian (verifikasi dan validasi) dapat diintegrasikan ke dalam setiap fase siklus 

hidup. Dalam V-Model, pengujian validasi berlangsung terutama pada tahap awal 

(Graham et.al, 2006). V-Model menggambarkan relasi aksi-aksi jaminan kualitas 
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pada aksi-aksi yang berkaitan dengan komunikasi, pemodelan, serta aktivitas-

aktivitas kontruksi pada tahap awal. Saat tim perangkat lunak bergerak ke bawah 

pada sisi kiri V-Model, spesifikasi-spesifikasi kebutuhan, permasalahan-

permasalahan dasar dan solusi-solusinya diperhalus secara progresif menjadi 

semakin rinci dan semakin teknis. Saat kode program telah terbentuk, selanjutnya 

tim perangkat lunak bergerak ke atas melalui sisi kanan V-Model dan secara terus-

menerus melaksanakan sejumlah pengujian yang berbeda (tindakan-tindakan 

jaminan kualitas), yang pada dasarnya melakukan validasi pada masing-masing 

tahapan model yang telah diselesaikan saat tim perangkat lunak bergerak ke 

bawah pada sisi kiri model (Pressman, 2010).  

V-Model memberikan panduan bahwa pengujian perlu dimulai sedini 

mungkin dalam siklus hidup. Dalam V-Model ini digambarkan hubungan antara 

tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 
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(Graham et.al, 2006) 

Implementation

User 

requirements

System 

requirements

Global

design

Detailed 

design

Component 

test execution

Integration

test execution

System 

test execution

Acceptance 

test execution

need, wish, 

policy, law
Operational 

system

Preparation

Acceptance test 

Preparation

System test 

Preparation

Integration test 



24 
 

Tahapan yang ada pada V-Model dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

pengembangan sistem dan tahap pengujian sistem. Tahap pengembangan sistem 

terdapat lima tahapan yaitu user requirements, system requirements, global 

design, detailed design dan implementation. Sedangkan tahap pengujian sistem 

terdiri dari empat tahapan yaitu component testing, integration testing, system 

testing dan acceptance testing.  

2.7.1. Tahap Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem ini terdapat lima tahapan yang dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. 

Implementation

User Requirements

System Requirements

Global Design

Detailed Design

 

Gambar 2.3 Tahap Pengembangan Sistem 

1. User Requirements 

Tahap user requirements dikenal juga sebagai tahap mendefinisikan 

kebutuhan pengguna. Tahap ini juga menggambarkan kebutuhan pengguna 

terhadap sistem yang akan dikembangkan. Keluaran dari tahap ini adalah 

dokumentasi kebutuhan pengguna. 

2. System Requirements 

Tahap system requirements yaitu tahap mendefenisikan kebutuhan sistem. 

Setelah mengetahui permasalahan pada sistem yang berjalan, selanjutnya 

mencari solusi pada masalah tersebut. 
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3. Global Design 

Pada tahap ini dilakukan perancangan (design) yang dimaksudkan untuk 

membuat pemodelan sistem baru yang dapat  mewakili sistem yang 

berjalan saat ini. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan 

bagaimana komponen software dari sistem informasi akan dijalankan pada 

hardware yang ada di sistem. Dasar dari pemilihan arsitektur yang  akan 

digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap 

modul, ketergantungan tabel dalam basisdata, hubungan antar interface, 

detail teknologi yang dipakai. 

4. Detailed Design 

Pada tahap ini perancangan yang telah dilakukan sebelumnya dipecah 

menjadi modul-modul yang lebih kecil. Setiap modul akan diberi 

penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan 

coding.  

5. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap keseluruhan aplikasi 

setelah tahap pengkodingan selesai. 

2.5.2. Tahap Pengujian Sistem 

 Terdapat lima fase pengujian yang dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Component Testing

Integration Testing

System Testing

Acceptance Testing

Operational System

 

Gambar 2.4 Tahap Pengujian Sistem 



26 
 

1. Component Testing 

Component testing juga dikenal sebagai unit, pengujian program yang 

mencari kesalahan serta memverifikasi fungsi perangkat lunak. Biasanya 

component testing terjadi dengan akses kode yang sedang diuji dan dengan 

dukungan pengembangan, seperti alat uji kerangka atau debug. Setelah 

ditemukan kesalahan, biasanya dilakukan perbaikan pada kodingan 

tersebut (Graham et.al, 2006). 

2. Integration Testing 

Integration testing yaitu menguji antarmuka antar komponen. Pengujian 

integrasi harus dibedakan dari kegiatan integrasi lainnya. Idealnya penguji 

harus memahami arsitektur dan mempengaruhi perencanaan integrasi. Jika 

integration testing direncanakan sebelum komponen atau sistem dibangun, 

mereka dapat dikembangkan dalam urutan yang diperlukan untuk 

pengujian yang paling efisien (Graham et.al, 2006). 

3. System Testing  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk 

memastikan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan. Pengujian sistem 

sebenarnya adalah serangkaian pengujian yang berbeda-beda yang tujuan 

utamanya adalah untuk sepenuhnya mewujudkan sistem berbasis 

komputer (Pressman, 2015). Meskipun masing-masing pengujian memiliki 

tujuan yang berbeda, semua pengujian yang dilakukan untuk 

memverifikasi bahwa semua elemen sistem telah terintegrasi dengan baik 

dan menjalankan fungsi yang telah ditetapkan (Pressman, 2015).  

Pengujian sistem berkaitan dengan kegiatan seluruh sistem sebagaimana 

ditentukan oleh ruang lingkup proyek atau produk yang dikembangkan 

(Graham et.al, 2006). System testing ini dilakukan terhadap aplikasi yang 

telah selesai dikembangkan. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan 

metode blackbox. 

4. Acceptance Testing 

Aceptance testing atau uji penerimaan merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk menentukan apakah sistem sudah diterima oleh pengguna 
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dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta oleh pengguna. Pada tahap 

ini, end-user yang terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi 

aplikasi dan melaporkan permasalahan yang ditemukan. Hasil output 

pengujian ini adalah sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti 

bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang 

diminta.  

Ketika pengembang telah melakukan pengujian sistemnya dan telah 

memperbaiki semua atau sebagian besar kesalahan, sistem akan 

dikirimkan kepada pengguna untuk pengujian penerimaan. Acceptance 

testing paling sering difokuskan pada jenis pengujian validasi, dimana 

peneliti mencoba menentukan apakah sistem sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (Graham et.al, 2006). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kelayakan dari perangkat lunak. Acceptance test dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode blackbox. 

5. Operational System 

Operational system adalah pemeliharaan sistem setelah digunakan selama 

beberapa tahun. Pengembangan dan proses uji yang dilakukan sama 

dengan sebelumnya, yaitu dilakukan pengujian ulang component testing, 

integration testing, system testing, dan acceptance testing. Proses 

pemeliharaan biasanya dilakukan untuk memperbaharui sistem yang 

sebelumnya (Graham et.al, 2006). 

2.8 App Inventor 

App Inventor adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi android, yang 

menyenangkan dari tool ini adalah karena berbasis visual block programming, kita 

bisa membuat aplikasi tanpa kode satupun (Mulyadi, 2011). App inventor juga 

sering disebut visual block programming karena kita akan melihat, menggunakan. 

menyusun dan men-drag and drops blok yang merupakan simbol-simbol perintah 

dan fungsi even handler tertentu dalam membuat aplikasi, dan secara sederhana 

kita bisa menyebutnya tanpa menuliskan kode program atau coding less (Hamdi 

dan Krisnawati, 2011). 
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2.9 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). 

2.10 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak merupakan tahapan penting dalam 

pembangunan perangkat lunak. Tahap ini dilakukan dengan cara mengevaluasi 

konfigurasi perangkat lunak. Berikut adalah metode pengujian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2.10.1 Functional Testing 

Pada pengujian ini, perangkat lunak diuji untuk persyaratan fungsional. 

Pengujian dilakukan dalam bentuk tertulis untuk memeriksa apakah aplikasi 

berjalan sepertiyang diharapkan. Pengujian fungsional meliputi seberapa baik 

sistem melaksanakan fungsinya, termasuk perintah-perintah pengguna, manipulasi 

data, pencarian dan proses bisnis, pengguna layar dan integrasi. Pengujian 

fungsional juga meliputi permukaan yang jelas dari jenis fungsi-fungsi, serta 

operasi back-end (seperti keamanan dan bagaimana meningkatkan sistem)  

(Simarmata, 2010).  

2.10.2 Spesification Based Testing  

Pengujian sistem dengan metode spesification based testing dilakukan 

pada interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian yang 

dilakukan pada desain interface. Sedangkan pengujian form validation adalah 

pengujian yang dilakukan pada masukan (input) pada setiap form yang ada. 

Tujuan dari pengujian ini adalah agar desain interface dan form yang telah dibuat 

sesuai dengan kebutuhan stakeholder (Hasibuan, 2017). 
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2.10.3 User Acceptance Testing 

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak akan diserahkan kepada 

pengguna untuk mengetahui apakah perangkat lunak memenuhi harapan 

pengguna dan bekerja seperti yang diharapkan. Pada pengembangan perangkat 

lunak, User Acceptance Testing (UAT), juga disebut pengujian beta (beta testing), 

pengujian aplikasi (application testing), dan pengujian pengguna akhir (end user 

testing) adalah tahapan pengembangan perangkat lunak ketika perangkat lunak 

diuji pada ”dunia nyata” yang dimaksudkan oleh pengguna (Simarmata, 2010). 

UAT atau uji penerimaan pengguna merupakan suatu proses verifikasi 

yang dilakukan oleh pengguna terhadap software yang dibangun sehingga 

menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa software yang 

telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak referensi yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk melihat perbandingan penelitian 

sebelumnya maka dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sasmita, dkk (2015) 

Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Persebaran Dan 

Potensi Bidang 

Usaha Perdagangan 

Pada Dinas 

Perdagangan Dan 

Perindustrian Kota 

Surabaya. 

 

Sistem dapat memberikan 

informasi persebaran bidang 

usaha perdagangan Kota 

Surabaya dengan peta.  

 

2 Mardainis (2015) 

Perancangan Sistem 

Informasi Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah pada 

Dinas Koperasi Kota 

Pekanbaru. 

Dengan adanya sistem 

informasi Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Pekanbaru, 

proses pendataan UMKM 

dapat dilakukan dengan lebih 

mudah. Proses penerbitan 

laporan juga dapat dilakukan  
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Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

   dengan cepat. Hal ini 

memberikan kemudahan bagi 

dinas koperasi untuk 

melakukan binaan dan 

pengawasan kepada setiap 

UMKM yang ada di kota 

Pekanbaru. 

 3 Kurniawan & Negoro 

(2016) 

Monitoring dan 

Pemetaan UMKM 

Sektor Informal Kota 

Malang Berbasis 

Sistem Informasi 

Geografis. 

Penggunaan Application 

Programming Interfaces (API) 

secara terbuka milik google 

map mendukung akan 

pengembangan Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan 

UMKM Sektor Informal di 

Kota Malang dengan basis 

teknologi web dapat diakses 

pada media apapun secara 

realtime dan tepat. 

 

 


