
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Pengertian Sistem 

Sistem  merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dan bekerja sama, 

saling berhubungan dan berinteraksi  untuk mengolah data masukan (input) untuk 

mencapai tujuan tertentu sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan 

(Kristanto,2003). 

 Pengertian sistem menurut beberapa pakar antara lain adalah sebagai 

berikut:“Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk 

suatu kesatuan atau organisasi”.(Amsyah, 2000). 

 Menurut Kadir (2003) sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait 

atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Jogiyanto (2002 : 15) yang dimaksud dengan sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 

sasaran tertentu. Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (input), 

proses dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau 

lebih masukan yang akan di proses dan akan menghasilkan suatu keluaran.  

Jogiyanto (2005) mengemukakan sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat-sifat tertentu, yakni:  

1. Komponen Sistem (Components) 

Komponen-komponen ini saling berhubungan dan bekerja sama sehingga 

tercipta satu kesatuan fungsi dari sistem. Sehingga sistem dapat mencapai 

tujuannya. 

2. Batas Sistem (Boundary) 

Daerah pemisah antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau 

dengan sistem lingkungan luarnya. Batasan sistem, maka dapat dipisahkan 

dan dibedakan satu sistem dengan sistem yang lainnya maupun sistem 

dengan lingkungan luar. 
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3. Lingkungan Luar (Environment) 

Segala sesuatu yang berada diluar batas sistem, namun jika terdapat 

ketidak-serasian antara lingkungan luar sistem dengan sistem maka dapat 

menyebabkan terganggunya fungsi sistem tersebut.Oleh karena itu 

haruslah senantiasa tercipta keharmonisan antara sistem dengan 

lingkungan luarnya. 

4. Penghubung Sistem (System Interface) 

Media perantara antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. 

Melalui penghubung sistem ini, maka dapat saling memberi dan menerima 

sumber daya sehingga terjalin kerja sama dan dapat membentuk satu 

kesatuan fungsi dari sistem.  

5. Masukan Sistem (Input) 

Bahan atau energi yang dimasukkan kedalam sistem. Energi ini 

dimasukkan kedalam sistem untuk diproses oleh sistem sesuai dengan 

fungsi dari sistem agar dapat menghasilkan proses keluaran. 

6. Keluaran Sistem (Output)  

Hasil dari proses pengolahan input. Keluaran dapat merupakan masukan 

untuk sub sistem yang lain atau kepada sub pra sistem. 

7. Pengolahan Sistem (Process) 

Mesin yang digunakan secara mekanisme ataupun manual untuk 

mengubah masukan menjadi keluaran atau data menjadi informasi. 

8. Sasaran dan Tujuan 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh 

sistem. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsinya jika 

 berhasil mencapai sasaran dan tujuan sistem tersebut. 

 

2.2. Informasi 

Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga 

meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut 

(McFadden dkk, 1999). 

Menurut Jogiyanto HM (1999), Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil 

dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 
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penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event) yang nyata 

(fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

Jadi, Informasi merupakan hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih 

berarti dan berguna bagi penerima informasi. Sedangkan data merupakan suatu 

fakta atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian seperti tempat, waktu, 

benda, orang dan sebagainya. 

 

2.3. Sistem Informasi 

Menurut Kadir (2003), sistem informasi adalah sejumlah komponen 

(manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang 

diproses (data menajadi informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu 

sasaran atau tujuan. 

 

2.4. Analisa PIECES 

Menurut   Whitten (2009) dalam Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi 

Standar (POS) yang ditulis oleh Wukir Ragil (2010), acuan  yang  dapat  

digunakan  untuk  mengevaluasi prosedur operasional bermacam-macam. Salah 

satu metode  yang  sering  digunakan  adalah  PIECES. Metode  ini  menggunakan  

enam  variabel  evaluasi yaitu  Performance,  Information/Data,  Economic, 

Control/Security, Efficiency, dan Service. Berikut ini penjelasan singkat dari 

masing-masing variable: 

1. Performance (kinerja): menilai apakah proses atau prosedur  yang  ada  

masih  mungkin  di tingkatkan kinerja nya.  Dalam  hal  ini  kinerja  diukur  

dari throughput,  yaitu  jumlah  pekerjaan output/deliverables  yang  dapat  

dilakukan atau dihasilkan  pada saat  tertentu  dan  response  time,  yaitu  

waktu  yang dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  serangkaian kegiatan  

untuk  menghasilkan  output/deliverables tertentu.  Jadi,  review  diarahkan  

pada  POS  tertentu yang memiliki peluang untuk diperbaiki agar jumlah 

kegiatan  yang  dapat  ditangani  menjadi  meningkat, atau  jumlah  

output/deliverables  menjadi  semakin banyak,  atau  yang  dapat  

mempercepat  waktu penyelesaian pekerjaan atau layanan tertentu.   
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2. Information  (informasi):  menilai  apakah  prosedur yang  ada  saat  ini  

masih  dapat  diperbaiki  sehingga kualitas informasi yang dihasilkan 

menjadi semakin baik. Yang  dimaksud  kualitas  informasi  yang semakin 

baik adalah yang semakin relevan, akurat, handal,  dan  lengkap  serta  

disajikan  secara  tepat waktu.  

3. Economics  (ekonomi):  menilai  apakah  prosedur yang  ada  saat  ini  

masih  dapat  ditingkatkan manfaatnya  (nilai  gunanya)  atau  diturunkan  

biaya penyelenggaraannya.    

4. Control  (pengendalian): menilai  apakah  prosedur yang ada saat ini masih 

dapat ditingkatkan sehingga kualitas    pengendalian  menjadi  semakin  

baik,  dan kemampuannya  untuk  mendeteksi  kesalahan/ kecurangan 

menjadi semakin baik pula.   

5. Efficiency  (efisiensi):  menilai  apakah  prosedur yang ada saat ini masih 

dapat diperbaiki, sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi.  

Service (layanan):  menilai  apakah  prosedur  yang ada saat ini masih dapat 

diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. 

 

2.5. Object Oriented Analyis and Design (OOAD) 

OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan 

objek, yaitu OOA dan 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 ruang lingkup 

perusahaan. 

 

2.5.1 Object oriented Analysis (OOA) 

Menurut Sugiarti (2012), OOAadalah metode analisis yang memeriksa 

permintaan (syarat atau keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut 

pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup 

perusahaan. OOA mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikan nya atau 

mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi 

objek. Biasanya analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang 

diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan (misalnya: client, depelover, 

pakar dan lain-lain). 
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Menurut Kadir (2013), mencari objek-objek fisik pada sistem juga 

memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap objek-

objek pada sistem yang bersangkutan. Objek-objek dapat bersifat mandiri, 

organisasi, satuan informasi, gambar atau apapun yang menyusun suatu aplikasi 

dalam konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan. 

Adapun aktifitas utama dari OOA yaitu: 

1. Menganalisis masalah domain. 

2. Menjelaskan sistem proses. 

3. Mengidentifikasi objek. 

4. Menentukan atribut. 

5. Mengidentifikasi operasi. 

6. Komunikasi objek. 

 

2.5.2 Object Oriented Design (OOD) 

Menurut Sugiarti (2012), OOD adalah metode untuk mengarahkan 

arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau 

subsistem. Menurut Nugroho (2005), adapun proses pada OOD, yaitu:  

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem. 

2. Mendesain arsitektur sistem. 

3. Identifikasi objek sistem utama. 

4. Mengembangkan model desain. 

5. Menentukan interface objek. 

 

2.6. Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Sugiarti (2012), UML adalah sebuah bahasa yang menjadi standar 

dalam industri untuk visualisasi, merancang dan medokumentasi sistem piranti 

lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. 

Menurut Sholiq (2006), UMLsalah satu tools yang bisa digunakan untuk 

menganalisis dan mendesain sistem menggunakan OOAD. UML menyediakan 

beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai aspek dalam sistem. Ada 

beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain: 
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2.6.1 UseCase Diagram 

Menurut Sholiq (2006), menyajikan interaksi antara use case dan aktor. 

Aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas sistem 

atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai 

atau pengguna. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Simbol Use Case Diagram. 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

3 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

Sumber: Sholiq (2006) 
 

2.6.2 Activity Diagram 

Menurut Sholiq (2006), diagram aktivitas menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem dan dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran 

kejadian (flow of events)dalam use case. Aktivitas dalam diagram dipresentasikan 

dengan bentuk bujur sangkar bersudut tidak lancip, yang didalamnya berisi 

langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam aliran kerja. Ada sebuah keadaan 

mulai (start state) yang menunjukkan dimulainya aliran kerja dan sebuah keadaan 

selesai (end state) yang menunjukkan akhir diagram, titik keputusan 

dipresentasikan dengan diamond. Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk 

setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk aliran kerja yang 

komplek dan melebar. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram yang 

dijelaskan dalam Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol Activity Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

2 

 

Decision 
State dari sistem yang mencerminkan 

pengambilan keputusan. 

3 

 

Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 

 
Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5 

 

Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6 

 

Control Flow Arus aktivitas. 

7 

 

Receive Tanda Penerimaan. 

Sumber: Sholiq (2006) 

 

2.6.3 Sequence Diagram 

Menurut Sholiq (2006), diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan 

aliran fungsionalitas dalam use case. Pelajari setiap penjelasan simbol use case 

diagram yang dijelaskan dalam Tabel 2.3. 



 12 

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Lifeline 

Objek entity, antar muka yang saling 

berinteraksi. 

 

 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi. 

3 

 

 

Self-message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi 

tentang aktifitas yang terjadi. 

4 

 

Activation 
Indikasi dari sebuah objek yang 

melakukan suatu aksi. 

Sumber: Sholiq (2006) 

 

2.6.4 Class Diagram 

Menurut Sholiq (2006), diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas 

dalam sistem.Kelas mengandung informasi dan tingkah laku (behavior)yang 

berkaitan dengan informasi tersebut.Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat 

untuk setiap tipe objek pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Menurut Sholiq (2006), para programmer menggunakan diagram ini untuk 

mengembangkan kelas. Case tool tertentu seperti rational rose membangkitkan 

struktur kode sumber untuk kelas-kelas, kemudian para programmer 

menyempurnakan dengan bahasa pemrograman yang dipilih pada saat coding. 

Para analyst menggunakan diagram ini untuk menunjukkan detail sistem, 

sedangkan arsitek sistem mempergunakan diagram ini untuk melihat rancangan 

sistem yang akan dibangun. Pelajari setiap penjelasan simbol use case diagram 

yang dijelaskan dalam Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Simbol Class Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 

Hubungan objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari 

objek yang ada di atas objek induk 

(ancestor). 

2 

 

Class 
Himpunan dari objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 

3 

 

Dependency 

Hubungan  perubahan yang terjadi  pada 

elemen mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang bergantung 

pada elemen yang tidak mandiri. 

4 
 

Association 
Menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya. 

Sumber: Sholiq (2006) 

 

2.7 Website (Web) 

Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal dengan web merupakan salah 

satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet 

(Peranginangin, 2006). Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam internet, 

dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai dituntun untuk menemukan 

informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang 

ditampilkan dalam web browser. 

Secara umum, situs web digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: Website Statis, 

Website Dinamis, Website Interaktif. 

1. Website Statis 

Website Statis adalah web yang mempunyai halaman tidak 

berubah. Artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman 

dilakukan secara manual dengan mengubah kode yang menjadi struktur 

dari situs itu. 

2. Website Dinamis 

Website Dinamis merupakan website yang secara struktur 

diperuntukan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utama yang 
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bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman backend 

untuk mengubah konten dari website. Contoh umum mengenai website 

dinamis adalah web berita atau web portal yang didalamnya terdapat 

fasilitas berita, polling dan sebagainya. 

3. Website Interaktif 

Website Interaktif adalah web yang saat ini memang sedang 

booming. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. 

Website ini memungkinkan user bisa berinteraksi dan beradu argumen 

mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti 

memiliki moderator untuk mengatur supaya topik yang diperbincangkan 

tidak melenceng dari alur pembicaraan. 

 

2.8 Database 

Database merupakan kumpulan data yang pada umumnya 

menggambarkan aktivitas-aktivitas pada pelakunya dalam suatu organisasi. 

Sistem database adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan 

mengolah data tersebut (Nugroho, 2012). 

Sistem database memiliki empat komponen penting yaitu: 

1. Data merupakan informasi yang disimpan dalam suatu struktur tertentu 

yang terintegrasi. 

2. Hardware merupakan perangkat keras berupa komputer dengan media 

penyimpanan sekunder yang digunakan untuk menyimpan data karena 

pada umunnya database memiliki ukuran yang besar. 

3. Software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan 

pengelolaan data. Perangkat lunak ini sering disebut sebagai Database 

Management System (DBMS) 

4. User merupakan orang yang  mengunakan data yang tersimpan dan 

terkelola. User dapat berupa seorang yang mengolah database disebut 

dengan dba (database administrator), bisa juga end user yang mengambil 

hasil dari pengolahan database melalui bahasa query. User juga dapat 
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seorang programmer yang membangun aplikasi yang terhubung ke 

database dengan menggunakan bahasa pemrograman. 

DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat 

melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar dan 

dapat melakukan manipulasi data secara lebih muda. Penyimpanan data dalam 

bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan 

penyimpanan data dalam bentuk flat file atau spreadsheet, diantaranya (Nugroho, 

2012): 

1. Performance yang didapat dengan penyimpanan dalam bentuk DBMS 

cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performance data yang disimpan 

dalam bentuk flatfile. Disamping memiliki unjuk kerja yang lebih baik, 

juga akan didapatkan efisiensi penggunaan media penyimpanan dan 

memori. 

2. Integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah 

redudansi yang sering terjadi dalam flatfile tidak akan terjadi dalam DBMS 

yaitu kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam 

sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. 

3. Independensi, perubahan struktur database dimungkinkan terjadi tanpa 

harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya sehingga pembuatan antar 

muka ke dalam data lebih muda dengan menggunakan DBMS. 

4. Sentralisasi, data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. 

Kemudahan dalam menggunakan DBMS dan juga kekonsistenan data 

yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data 

disimpan dalam bentuk file ataupun worksheet yang tersebar. 

5. Sekuriti, DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada 

pengamanan pada file sistem operasi. Keamanan dalam DBMS akan 

memberikan keluasan dalam pemberian hak akses kepada pengguna. 

 

2.9 Tolls Pengembangan Sistem 

2.9.1 MySQL 

 MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source (Kadir, 2003). 
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MySQL merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di 

dunia maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses 

database. Database adalah sekumpulan tabel yang saling berhubungan satu sama 

lain, yang tujuannya adalah memelihara informasi dan membuat informasi 

tersedia saat dibutuhkan. Untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang 

disimpan dikomputer, diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL. 

Keunggulan MySQL: 

 MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi. 

Keunggulan MySQL dalam mengolah database adalah (Arbie: 2004): 

1. Kecepatan. 

Berdasarkan hasil pengujian, MySQL memiliki kecepatan yang paling 

baik dibandingkan database server lainnya. Contohnya MySQL 4.0 

kinerja query naik sebesar 200% dari kinerja biasa. 

2. Mudah digunakan. 

Perintah dalam MySQL dan aturan-aturannya relatif mudah diingat dan 

diimplementasikan, karena MySQL menggunakan Structured Query 

Language (SQL) sebagai bahasa standar database. 

3. Open Source 

MySQL sudah menggunakan konsep Open Source, siapapun dapat 

mengembangkan MySQL dan hasil pengembangannya dipublikasikan 

kepada para pemakai. 

4.  Kapabilitas 

MySQL mampu memproses data yang tersimpan dalam database dengan 

jumlah 50 juta record, 60.000 tabel dan 5.000.000.000 jumlah baris, serta 

mampu memproses sebanyak 32 indeks per-tabel. 

5. Replika data 

Dengan adanya fasilitas replika data, dapat mempunyai beberapa database 

bayangan pada beberapa server anak lainnya yang berasal dari satu 

database untuk sehingga akan meningkatkan kinerja dan kecepatan 

MySQL. 
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6. Biaya rendah (relatif gratis) 

Pemakai dapat menggunakan MySQL tanpa harus mengeluarkan biaya 

yang cukup mahal selama mengikuti konsep open source/GNU Public 

License. 

7. Konektifitas dan Keamanan 

MySQL menerapkan sistem keamanan dan hak akses secara bertingkat, 

termasuk dukungan dengan keamanan data secara pengacakan lapisan 

data. Adanya tingkatan user dan jenis akses yang beragam dan sistem 

pengacakan password (encrypted password). 

8. Fleksibilitas 

MySQL mendukung perintah-perintah ANSI SQL 99 dan beberapa 

perintah database alternatif lainnya sehingga memudahkan untuk berlalih 

dari 13ank e MySQL. 

9. Lintas Platform sistem operasi 

MySQL dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi, diantaranya yaitu 

Linux, Windows, FreeBSD, Novell Netware, Sun Solaris, Sco OpenUnix 

dan IBM’s AIX. 

 

2.9.2 Hypertext Markup Language (HTML) 

HTML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web (web document) untuk menampilkan informasi pada browser 

(Peranginangin, 2006).HTML dikembangkan oleh pengembang-pengembang skala 

internasional yang tergabung kedalam organisasi World Wide Web Consortium 

(W3C) untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan standar 

kepentingan bersama yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini organisasi 

standar yang utama untuk Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan 

HTML.Adapun fungsi HTML yang bisa diimplementasikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content). 

2. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang bisa 

digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online diseluruh dunia. 
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3. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan java applet 

dalam dokumen HTML. 

 

2.9.3 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Nugroho (2005) PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext 

Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman scripting yang bersifat 

opensource. Program ini bersifat server-side, artinya tanpa adanya server yang 

berjalan disisinya script program PHP tidak dapat di jalankan. 

Menurut Arbie (2004) PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang 

perintahnya dilaksanakan pada server dan kemudian hasilnya ditampilkan 

komputer klien. PHP juga merupakan HyperText Markup Language (HTML) 

embedded, yaitu perintah-perintah PHP yang dituliskan bersamaan dengan 

perintah-perintah HTML. Dapat dikatakan tanpa HTML sendiri merupakan sebuah 

bahasa untuk membuat tampilan web. Jadi, disini ada sinergi dari dua bahasa yang 

paling menguatkan, yaitu PHP dan HTML. 

Menurut Swastika (2006:9) PHP adalah sebuah bahasa pemrograman 

seperti halnya Java, Pascal, Basic atau C yang bersama-sama dengan database 

server membuat situs yang kita buat menjadi lebih dinamis. PHP merupakan 

kepanjangan dari Personal Home Page tapi mengalami perubahan menjadi PHP 

Hypertex PreProsesor yang diperkenalkan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf 

karena sifatnya yang open source maka orang diseluruh dunia dapat 

mengembangkan, menggunakan dan mendistribusikan nya secara gratis. 

PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 

merupakan softwareopen-source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis 

serta dapat didownload secara bebas dari situs resminya http://www.php.net, PHP 

ditulis dengan menggunakan bahasa C (Peranginangin, 2006). Keunggulan dari 

PHP adalah sebagai berikut:  
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a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 

mudah. 

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya forum dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

e. Skrip asli tidak dapat dilihat, sehingga keamanan lebih terjamin. 

f. PHP adalah bahasa opensource yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

 

2.9.4 XAMPP 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem 

operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan 

bahasa pemrograman PHP dan Perl. 

 Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi 

apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam General 

Public License (GNU) dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan 

yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. 

XAMPP adalah kepanjangan yang masing-masing hurufnya adalah: 

X  :  Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux, Mac OS, danjuga Solaris. 

A  : Apache, merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode 

PHP yang dituliskan oleh pembuat web, maka dapat saja suatu database 
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diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung 

halaman web yang dihasilkan. 

M  : MySQL, merupakan aplikasi database server.Perkembangannya disebut 

SQL yang merupakan kepanjangan dari Structure Query Language.SQL 

merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta 

isi nya.Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah 

dan menghapus data yang berada dalam database. 

P  : PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side 

scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang 

bersifat dinamis. Sistem manajemen basis data yang sering digunakan 

bersama PHP adalah MySQL. 

P  : Perl adalah bahasa pemrograman untuk segala keperluan, dikembangkan 

pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix. Perl dirilis pertama kali pada 

tanggal 18 Desember 1987 ditandai dengan keluarnya Perl 1. 

Pada versi-versi selanjutnya, Perl tersedia pula untuk berbagai sistem 

operasi varian Unix (SunOS, Linux, BSD, HP-UX), juga tersedia untuk 

sistem operasi seperti DOS, Windows, Power PC, BeOS, VMS, EBCDIC, 

dan PocketPC. 

 

2.10 Basis Data 

Menurut Kadir (2003), basis data merupakan metode pengorganisasian 

sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk 

memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada 

sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. 

Menurut  Kadir (2003), data berarti reprentasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia (siswa, pegawai, pembeli, pelanggan), 

barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya. Data yang telah 

direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun 
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kombinasinya. Basis data sendiri dapat diartikan dalam sejumlah sudut pandang 

seperti: 

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan dan 

terorganisasi sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan 

cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, 

untuk memenuhi kebutuhan. 

3. Kumpulan file,tabel danarsip yang saling berhubungan yang disimpan 

dalam media elektronis. 

Menurut Kadir (2003), tujuan utama dalam pengelolaan data kedalam 

sebuah basis data adalah untuk menemukan kembali data yang dicari dengan 

mudah dan cepat. Pemanfaatan basis data untuk pengolahan data dilakukan untuk 

memenuhi sejumlah tujuan objektif seperti berikut. 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed). 

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space). 

3. Keakuratan (accuracy). 

4. Ketersediaan (availability). 

5. Kelengkapan (completeness). 

6. Keamanan (security). 

7. Kebersamaan pemakai (sharability). 

 

2.11 Pengertian Tour dan Travel 

 Menurut Tandiary dalam Yoeti (1997, p111), Pengertian kata  Tour  

menurut batasan yang di berikan oleh WATA ( World Association of Travel 

Agent) adalah perlawatan keliling yang memakan waktu lebih dari tiga hari, yang 

di selanggarakan oleh suatu travel agent  di suatu kota dan antara lain acaranya 

yaitu meninjau beberapa tempat atau kota, baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri. 

 Jadi istilah tour dapat di artikan sebagai suatu perjalanan yang motifnya 

untuk tujuan pariwisata, tanpa ada maksud atau tujuan lain. Hal ini sejalan dengan 
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pengertian kata tour yang dapat disamakan dengan kata “ pariwisata”, yang mana 

kata pariwisata itu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu “pari” yang berarti 

keliling dan kata “wisata” yang berarti perjalanan. Jadi kata pariwisata secara 

keseluruhan dapat diartikan suatu perjalanan keliling ( dari suatu tempat ke tempat 

lain ). 

Perkataan travel dapat diartikan sebagai pelajaran pada umumnya yang 

mempunyai tujuan untuk bermacam-macam motif dan pada dasarnya bukan untuk 

tujuan pariwisata seperti menurut Tandiary dalam Yoeti (1997, p111). 

2.11.1  Travel Agency 

Menurut Tandiary dalam Yoeti (1997,p28) memberikan pengertian tentang 

perusahaan perjalanan atau travel agent atau  travel sebagai perusahaan yang 

mempunyai tujuan untuk menyiapkan suatu perjalanan (dalam bahasa asingnya  

trip atau tour) bagi seorang yang merencanakan untuk mengadakannya.  

 

2.11.2    Pelayanan Pemesanan Tiket 

 Terdapat dua istilah yang sering dipergunakan sehubungan dengan 

pelayanan pemesanan tiket, yaitu booking dan reservation. Pada dasarnya kedua 

istilah tersebut dapat disamakan arti dan maksudnya yaitu pemesanan tempat 

duduk (seat) di pesawat udara. Tetapi pada prinsipnya istilah booking  dan 

reservastion juga berlaku untuk pemesanan kamar hotel, karcis kereta api, night 

club, restoran dan lain  lain. Kadang-kadang ada orang yang menggunakan istilah  

booking dan ada pula yang menamai reservation. Hanya mungkin kita dapat 

membedakan antara satu dengan yang lainnya, yaitu biasanya kalau sudah 

melakukan  booking berarti kita telah melakukan reservation dengan pengertian 

bahwa kita sudah menyatakan suatu konfirmasi. Tetapi kalau kita melakukan  

reservation, berarti kita juga telah melakukan  booking  namun belum ada suatu 

konfirmasi tentang pemesanan karcis atau tiket yang diinginkan. Istilah yang lebih 

umum digunakan orang adalah reservation. 

 


