
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur , komponen, atau

variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain,

dan terpadu. Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian sistem atau subsistem.

Masing-masing subsiste dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih lagi

atau terdiri dari komponen-komponen pendukung sistem itu sendiri. (Tata Sutabri,

2005:2).

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan

komponen. Dengan pendekatan prosedur , sistem dapat didefinisikan kumpulan

dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan dengan

pendekatan komponen sistem dapat di definisikan sebagai kumpulan dari

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk membentuk

satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005 : 34).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahawa sistem adalah

suatu himpunan dari unsur, komponen ataupun variabel yang saling berhubungan

satu dengan yang lainnya untuk membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan

tertentu.

2.2 Konsep Informasi

Informasi adalah data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterprestasi

untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai informasi

berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan, maka

informasi menjadi tidak diperlukan. Sumber informasi adalah data. Data

merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu

kesatuan yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang masih mentah sehingga

perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. (Tata Sutabri, 2005:23).

2.3 Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,
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bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2001: 11).

2.3.1 Komponen Sistem Informasi

Didalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:

1) Perangkat keras (hardware)

2) Mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer.

3) Perangkat lunak (software)

4) Sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat

memproses data.

5) Prosedur

6) Sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan

pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

7) Orang

8) Semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

9) Basis data (database)

10) Sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan

penyimpanan data.

11) Jaringan komputer dan komunikasi data

12) Sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources) dipakai

secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

2.4 Pengertian Data dan Informasi

2.4.1 Pengertian Data

Menurut wikipedia, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data

merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti

"sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu

pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil

pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka,

kata-kata, atau citra.

Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data

kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat
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dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini

dinamakan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau

perbedaan yang dikandungnya dinamakanklasifikasi.

2.4.2 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses sehingga bentuknya berubah

dan nilainya semakin tinggi, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa data

sebagai bahan baku dan informasi sebagai barang jadi. Adapun menurut

McLeod (2001) informasi adalah data yang telah diolah ke suatu bentuk yang

berguna bagi penerimanya.

2.4.3 Kualitas Informasi

Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 (tiga) hal yaitu, informasi harus

akurat, tepat waktu dan relevan.

1) Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan

maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) yang

dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

2) Tepat waktu, informasi yang dapat pada si penerima tidak boleh terlambat,

informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena

informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila

pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal bagi

organisasi.

3) Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.

Relevansi informasi untuk orang satu dengan yang lain berbeda.

4) (Tata Sutabri, 2005:35).

2.4.4 Publikasi Data dan Informasi

Dewasa ini, data dan informasi telah menjadi aset instansi, baik itu instansi

umum maupun instansi akademik. Dalam menunjang peningkatan kualitas

instansi akademik, publikasi data dan informasi menjadi hal yang sangat penting

dan harus dilakukan. Publikasi data dan informasi dapat berupa publikasi modul,
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penelitian hingga arsip data yang dapat digunakan secara langsung oleh akademisi

lainnya maupun  masyarakat secara umum.

2.5 Sistem Informasi Geografis

Banyak buku yang menerangkan dan menjelaskan secara lengkap tentang

pengertian SIG (Geographic Information System; bahasa Indonesia Sistem

Informasi Geografi atau SIG). Namun, masing-masing pengarang dalam bukunya

memiliki pandangan sendiri dalam menjelaskan SIG.

Eddy Prahasta dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Gografis

Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika ) menerangkan dengan

detail tentang pengertian SIG yang banyak merujuk dari literatur-literatur tentang

SIG. Selain itu, di dalam buku tersebut terdapat bayak persepsi para pakar atau

ahli SIG dalam menilai SIG. Persepsi dan pandangan para ahli SIG tersebut

sengaja ditulis dan di-list-kan sedemikian rupa sehingga jelas perbedaan-

perbedaan para ahli dalam mendefinisikan SIG.

Salah satu pengertian SIG yang terdapat dalam buku karangan Eddy

Prahasta tersebut menerangkan bahwa SIG adalah sebuah Teknologi Sistem

Informasi (teknologi berbasis komputer) yang digunakan untuk memproses ,

menyusun, menyimpan, me-manipulasi dan menyajikan data spasial (yang

disimpan dalam basis data) yang digunakan  untuk berbagai macam aplikasi.

Dalam kutipan referensi buku yang lain dijelaskan SIG adalah kumpulan

terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan

personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-

update, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi

yang bereferensi geografis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SIG belum memiliki sebuah

definisi yang pasti dan jelas atau dengan kata lain belum ada kesepakatan tentang

definisi SIG yang baku. Hal ini disebabkan karena sebagian besar definisi yang

diberikan di dalam berbagai pustaka masih bersifat umum, belum lengkap, tidak

presisi dan bersifat elastik sehingga sering kali sedikit sulit untuk membedakan

SIG dengan sistem-sistem informasi secara umum atau yang masih serumpun

dengannya. Tidak itu saja, beberapa negara atau bahkan tidak sedikit institusi
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sering menggunakan istilah yang berbeda dalam merujuk terminologi (aplikasi)

SIG.

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti

query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik

yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan

sistem informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna berbagai kalangan

untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang

terjadi.

2.6 Pariwisata dan Wisatawan

Menurut Muljadi (2009:7), pariwisata merupakan konsep multi dimensi

layaknya pengertian wisatawan. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian

pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda

sesui dengan tujuan yang ingin dicapai. Pariwisata juga merupakan aktivitas,

pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan

pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata

serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut ( Pendit, 2006 : 16 ).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Wisata adalah kegiatan bersama-

sama untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dll. Wisata juga bisa

diartikan sebagai piknik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 10

tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa wisatawan adalah orang yang

melakukan kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu

sementara.

Definisi wisatawan domestik atau nusantara adalah wisatawan yang

pindah sementara didalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama

mengadakan perjalanan, sedangkan wisatawan internasional atau mancanegara

adalah wisatawan yang datang dari luar negeri Pendit (2006:36).
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2.7 Google Map API (Application Programming Interface)

Google Maps merupakan layanan aplikasi peta online yang disediakan

oleh Google secara gratis. Layanan peta Google Maps secara resmi dapat diakses

melalui situs http://maps.Google.com. Pada situs tersebut dapat dilihat informasi

geografis pada hampir semua permukaan di bumi kecuali daerah kutub utara dan

selatan. Layanan ini di buat sangat interaktif, karena di dalamnya peta dapat

digeser sesuai keinginan pengguna, mengubah level zoom, serta mengubah

tampilan jenis peta. Google Maps mempunyai banyak fasilitas yang dapat di

pergunakan misalnya pencarian lokasi dengan memasukkan kata kunci, kata kunci

yang dimaksud seperti nama tempat, kota atau jalan, fasilitas lainnya yaitu

perhitungan rute perjalanan dari satu tempat, ke tempat lain.

Pada Google Maps API terdapat 4 jenis pilihan model peta yang

disediakan oleh Google, diantaranya adalah:

1) Roadmap, untuk menampilkan peta biasa 2 dimensi

2) Satellite, untuk menampilkan foto satelit

3) Terrain, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan menunjukkan

seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya akan menunjukkan gunung dan

sungai

4) Hybrid, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar apa yang

tampil pada roadmap (jalan dan nama kota)

Google Map dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta,

database, serta obyek-obyek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman

HTML, JavaScript dan AJAX, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya.

(Widiaksono, 2011)

2.8 Metode Prototype

Menurut Connoly dan Begg (2010), Prototyping adalah membuat model

kerja dari aplikasi basis data yang memperbolehkan perancang atau pemakai

untuk mengevaluasi hasil akhir sistem ,baik dari segi tampilan maupun fungsi

yang dimiliki sistem. Tujuan dari pengembangan prototype aplikasi basis data

adalah untuk memungkinkan pemakai menggunakan prototype untuk

mengidentifikasi keistimewaan sistem atau kekurangannya, dan memungkinkan
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perancang untuk memperbaiki atau melengkapi keistimewaan (feature) dari

aplikasi basis data yang baru tersebut.

Pada model ini dimulai dengan tiga tahap pengumpulan informasi mengenai

kebutuhan, yaitu :

1) Perancang dan pemakai bertemu dan mendefinisikan sasaran-sasaran umum.

2) Mengidentifikasi kebutuhan yang telah diketahui.

3) Mencari bidang-bidang yang masih memerlukan pendefinisian.

Setelah itu perancang melakukan “perancangan kilat” terhadap kebutuhan

yang telah teridentifikasi pada pertemuan. Perancangan berfokus pada representasi

yang tampak oleh pengguna. Perancangan ini menuntun pembangunan prototype

perangkat lunak yang akan diberikan kepemakai/pembeli. Prototype itu dievaluasi

oleh pemakai dan digunakan sebagai landasan untuk memperbaiki spesifikasi

kebutuhan. Proses ini berulang sampai prototype yang dikembangkan memenuhi

kebutuhan pemakai, dan pengembang telah memahami permasalahan dengan

lebih baik. Variasi dari model ini adalah Trow away prototyping dan Dead

Prototiping.

Metode prototype bisa digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2. 1 Metode pengembangan prototyping
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2.9 Object Oriented Analysis Design (OOAD)

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.

Menurut Adi Nugroho (2002), OOP (Object Oriented Programming) atau

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan diatasi dengan bantuan

komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum

menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara

keseluruhan.

Teknik perancangan OOAD (Object Oriented Analysis Design) pernah

digunakan pada penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi

Akuntansi Penjualan Dan Piutang Dengan Metode Object Oriented Analysis And

Design dan Unified Modelling Languange Pada Perusahaan Distributor” oleh

Lianawati Christian, Ellen, Ratih dan Yulia yang merupakan mahasiswi jurusan

Komputerisasi Akuntansi Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Pada

penelitian tersebut, teknik perancangan OOAD dan dengan menggunakan

pemodelan UML telah terbukti dapat menyelesaikan perancangan sistem dengan

baik.

2.10 Unified Modelling Languange (UML)

Menurut Sholiq (2006), Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari

Grady Booch, DR. James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter

Yourdon, dan lainnya. UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan

berbagai aspek dalam sistem. Menurut Sholiq (2006), tujuan utama perancangan

UML ada enam, yaitu:
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1) Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai

untuk mengembangakan dan pertukaran  model-model yang berarti.

2) Menyediakan makanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas

konsep-konsep inti.

3) Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses

pengembangan tertentu.

4) Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan.

5) Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek.

6) Mwndukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.

Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara lain:

1) Diagram use case (use case diagram)

2) Diagram aktivitas (activity diagram)

3) Diagram sekuensial (sequence diagram)

4) Diagram kolaborasi (collaboration diagram)

5) Diagram kelas (class diagram)

6) Diagram statechart (statechart diagram)

7) Diagram komponen (component diagram)

8) Diagram deployment (deployment diagram)

2.10.1 Diagram Use Case

Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor.

Dimana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi

dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas

sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau

pengguna.

Tabel 2. 1 Simbol-simbol Use Case Diagram

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Use Case

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu

hasil yang terukur bagi suatu aktor
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2 Actor

Menspesifikasikan himpuan peran yang

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan

use case.

3 Association
Apa yang menghubungkan antara objek satu

dengan objek lainnya.

4 Extend

Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada

suatu elemen mandiri (independent) akan

mempengaruhi elemen yang bergantung

padanya elemen yang tidak mandiri

(independent).

5
Generalizati

on

Hubungan dimana objek anak (descendent)

berbagi perilaku dan struktur data dari objek

yang ada di atasnya objek induk (ancestor).

6 Include
Menspesifikasikan bahwa use case sumber

secara eksplisit.

(Sumber : Sholiq, 2006)
2.10.2 Diagram Aktivitas

Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. 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.

Tabel 2. 2 Simbol-Simbol Avtivity Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Actifity
Memperlihatkan bagaimana masing-
masing kelas antarmuka saling
berinteraksi satu sama lain
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2 Action
State dari sistem yang mencerminkan
eksekusi dari suatu aksi

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

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.3 Diagram Sekuensial

Diagram sekuensial digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas

dalam use case. Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi anrata objek.

Diagram ini merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini

menekankan pada basis keberurutan waktu dari pesan-pesan yang terjadi (Sholiq,

2006).

Tabel 2. 3 Simbol-Simbol Sequence Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 LifeLine
Objek entity, antarmuka yang saling
berinteraksi.

2 Message
Spesifikasi dari komunikasi antar objek
yang memuat informasi-informasi
tentang aktifitas yang terjadi

3 Message
Spesifikasi dari komunikasi antar objek
yang memuat informasi-informasi
tentang aktifitas yang terjadi

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.4 Diagram Kolaborasi

Diagram kolaborasi menunjukkan informasi yang sama persis dengan

diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang berbeda. Pada diagram

sekuensial, keseluruhan interaksi berdasarkan urutan waktu, tetapi pada diagram
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kolaborasi, interaksi antar objek atau aktor ditunjukkan dengan arah panah tanpa

keterangan waktu.

Diagram kolaborasi berbentuk seperti bintang, dengan beberapa objek

yang berkomunikasi dengan sebuah objek pusat. Arsitek sistem menggunakan

diagram ini untuk menyimpulkan bahwa sistem yang dibangun sangat tergantung

pada objek pusat, dan merancang ulang objek-objek untuk mendistribusikan

proses secara merata. Interaksi demikian akan sulit dilihat jika menggunakan

diagram sekuensial saja.

Tabel 2. 4 Simbol-Simbol Collaboration Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Object
Objek dari kelas saat sistem
dijalankan

2 Link Relasi antar objek

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.5 Diagram Kelas

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.

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.

Tabel 2. 5 Simbol-Simbol Class Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Generalization

Hubungan dimana objek anak
(descendent) berbagi perilaku dan
struktur data dari objek yang ada di
atasnya objek induk (ancestor).

2
Nary
Association

Upaya untuk menghindari asosiasi
dengan lebih dari 2 objek.

nama_objek:nama_kelas

atribut = nilai
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3 Class
Himpunan dari objek-objek yang
berbagi atribut serta operasi yang sama.

4 Collaboration

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang
ditampilkan sistem yang menghasilkan
suatu hasil yang terukur bagi suatu
aktor

5 Realization
Operasi yang benar-benar dilakukan
oleh suatu objek.

6 Dependency

Hubungan dimana perubahan yang
terjadi pada suatu elemen mandiri
(independent) akan mempegaruhi
elemen yang bergantung padanya
elemen yang tidak mandiri

7 Association
Apa yang menghubungkan antara objek
satu dengan objek lainnya

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.10.6 Diagram Deployment

Diagram Deployment menampilkan rancangan fisik jaringan sehingga

terlihat berbagai komponennya. Diagram Deployment digunakan oleh manajer

proyek, arsitek sistem, dan karyawan distribusi untuk memahami rancangan fisik

sistem dan dimana saja sub sistem yang akan dibuat. Diagram ini membantu

manajer proyek mengkomunikasikan tentang apa yang sistem inginkan terhadap

pemakai, juga membantu bagian pengembangan untuk merencanakan distribusi

yang akan ditawarkan

Tabel 2. 6 Simbol-Simbol Deployment Diagram
NO GAMBAR NAMA KETERANGAN

1 Package
Merupakan sebuah bungkusan dari
satu atau lebih mode

2 Node

Biasanya mengacu pada perangkat
keras (hardware), perangkat lunak
yang tidak dibuat sendiri (software),
jika didalam node disertakan
komponen untuk mengkonsistenkan
rancangan maka komponen yang
diikut sertakan harus sesuai dengan
komponen yang telah didefinisikan
sebelumnya pada diagram
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komponen

3
Kebergantungan/
dependency

Kebergantungan antar node, arah
panah mengarah pada node yang
dipakai

4 Link Relasi antar node

(Sumber : Sholiq, 2006)

2.11 Basis Data (Database)

Menurut Fathansyah (1999), basis data terdiri atas dua kata, yaitu Basis

dan Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/

berkumpul. Sedangkan data adalah reprentasi fakta dunia nyata yang mewakili

suatu objek seperti manusia (siswa, pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan,

peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya.

Abdul Kadir (2003) mengatakan bahwa basis data (database) adalah

suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga

memudahkan aktifitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan

untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas.

Secara lebih lengkap, tujuan basis data adalah sebagai 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)

2.12 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. Keunggulan

MySQL dalam mengolah database adalah :

1) Kecepatan..
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2) Mudah digunakan.

3) Open Source

4) Kapabilitas

5) Biaya murah

6) Keamanan

7) Lintas Platform

8) Minim bug

2.13 Web

Menurut Betha Sidik (2012), Word Wide Web (WWW) atau lebih dikenal

dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer

yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi dalam

internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pemakai dituntun untuk

menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam dokumen

web yang ditampilkan dalam browser web.

2.14 Blackbox Testing

Merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan hanya

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

2.14.1 Cakupan pengujian

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.

2.14.2 Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam melakukan Blackbox Testing adalah dapat

membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2.15 Whitebox Testing

Merupakan cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk

meneliti kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau

tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses

bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variable dan parameter yang

terlibat pada unit tersebut akan di cek satu persatu dan kemudian diperbaiki
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hingga di compile kembali. Cakupan pengujian yang dilakukan pada Whitebox

testing adalah perihal pengujian algoritma CRUD (Create Read Update Delete)

Process yang berfungsi sebagai proses utama di dalam sistem. Tujuan yang

diharapkan dalam melakukan Whitebox Testing adalah dapat melihat kesesuaian

algoritma yang digunakan terhadap kegunaan modul sistem.

2.16 Studi Pustaka Penelitian Terdahulu

Sistem informasi traveller ataupun sistem informasi tentang

kepariwisataan juga sudah menerapkan geographic information system. Beberapa

penelitian yang menerapkan dan membahas sistem informasi geografis

kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1) Antonio, dkk (2013) Judul penelitian Sistem Informasi Geografis

Pariwisata Berbasis Web Pencarian Jalur Terpendek Dengan Algoritma

Dijkstra yang diterbitkan pada jurnal EECCIS Vol. 7, No. 2 Desember

2013. Dalam penelitiannya, sistem informasi pariwisata berbasis Web GIS

dengan peta yang ditampilkan berupa peta Terrain Maps, Road Maps, dan

Hybrid Maps yang berasal dari aplikasi Google Maps API. Hasil dari

penelitian ini Algoritma Dijkstra dapat melakukan pencarian jalur

terpendek dari posisi titik awal sampai titik akhir lokasi dengan keakuratan

nilai jarak rata-rata 0.03% terhadap pengukuran dengan Google Earth.

Serta menampilkan rute perjalanan dan waktu tempuh.

2) Hermawan, dkk (2010) Judul Perancangan Sistem Informasi Geografis

Tempat Pariwisata Kabupaten Pacitan Berbasis Web yang diterbitkan pada

jurnal Indonesian Journal on Networking and Security. Dalam

penelitiannya, sistem informasi geografis yang menampilkan informasi

tempat pariwisata di kabupaten Pacitan. Hasil penelitian ini berupa

rancangan sistem informasi pariwisata berbasis GIS.


