
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Profil Kabupaten Solok

2.1.1. Visi dan misi

Visi dan misi Kabupaten Solok 2011-2015 adalah (BPS Kabupaten Solok,

2012):

1. Visi

Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera.

2. Misi

a. Mewujudkan tata kelola pemerintah lokal yang bersih dan berwibawa

dan taat hukum.

b. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya

luhur.

c. Meningkatkan kesejahteraa rakyat dengan menerapkan tatanan

perekonomian terpadu berabsis tekhnologi.

d. Menciptakan pendidikan berkualitas.

e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

f. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala

bidang.

g. Membangun kepariwisataan sebagai kekuatan ekonomi strategis.

h. Mengoptimalkan pembangunan kepemudaan, olahraga dan

pemberdayaan perempuan.

2.1.2. Keadaan Geografis

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah

melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan tejadinya

pemekaran ini berarti luas wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan

secara signifikan dari semula 708 402 Ha (7 084.02 Km2) menjadi 373 800 Ha (3

738.00 Km2). Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 000 32’ 14’’
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dan 010 46’45” Lintang Selatan dan 1000 25’ 00” dan 1010 41’ 41” Bujur Timur.

Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit

dengan ketinggian antara 329 meter – 1 458 meter di atas permuakaan laut.

Kabupaten Solok memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona

keindahan alamnya. Diantara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau

Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta

Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi

yaitu Gunung Talang. Dilihat dari sudut pandang letak Kabupeten Solok,

posisinya sangat stategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera

juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Propinsi

Sumatera Barat. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut

(BPS Kabupaten Solok, 2012) :

1. Sebelah Barat : Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan

2. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar

3. Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

2.1.3. Pemerintahan

Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 403

jorong. Kecamatan yang memiliki nagari terbanyak adalah Kecamatan IX Koto

Sungai Lasi dan Kecamatan X Koto Diatas masing-masing memiliki 9 nagari,

sedangkan kecamatan dengan jumlah nagari terkecil terdapat di Kecamatan Pantai

Cermin, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih masing-masing

hanya memiliki 2 nagari.

Ditinjau dari aspek pemerintahan, Kabupaten Solok semenjak tahun 1947

telah dipimpin oleh sebanyak 16 orang Bupati dengan periode masa tugas yang

bervariasi antara satu tahun sampai dengan 10 tahun. Tercatat tiga nama Bupati

yang berhasil memimpin Kabupaten Solok selama dua periode yaitu H. Zagloel

Sutan Kabasaran tahun 1964-1975, Drs. Hasan Basri tahun 1975-1985 H.

Gamawan Fauzi, SH, MM tahun 1990-2000. Dan tahun 2009-2014 Bupati

Kabupaten Solok adalah Drs.H.Syamsu Rahim (BPS Kabupaten Solok, 2012).
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2.1.4. Pariwisata

Kabupaten Solok sangat beruntung memiliki pesona alam yang tidak

dimiliki daerah lain seperti pesona danau Diatas dan danau Dibawah, danau

Singkarak dan hamparan hijau kebun teh di kawasan Kecamatan Gunung Talang

serta banyak lainnya. Keunggulan komparatif di bidang pariwisata ini harus

mampu dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan sebanyak mungkin

wisatawan ke Kabupaten Solok. Pada gilirannya diharapkan dengan peningkatan

kunjungan wisatawan akan mampu menggerakkan perekonomian dan

meningkatkan pendapatan masyarakat (BPS Kabupaten Solok, 2012).

2.1.5. Situs web

Berikut adalah tampilan website resmi Kabupaten Solok:

Gambar 2.1 Tampilan antarmuka web portal resmi Kabupaten Solok. (sumber:

http://solokkab.go.id)
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Web portal ini mencakup 9 menu:

1. Home

Merupakan halaman utama web portal

2. Profil

Mencakup semua informasi tentang Kabupaten Solok, terbagi atas sub menu

sejarah, organisasi, lambang, topografi, visi-misi, geografis dan redaksi.

3. Link Dinas

Berisi link seluruh dinas yang ada di Kabupaten Solok, namun tidak semua

link dapat diakses, kebanyakan masih sedang dalam pembangunan.

4. Produk Hukum

Merupakan informasi peraturan bupati dan peraturan daerah yang ada.

5. Peluang Investasi

Berisi informasi peluang investasi yang ada di Kabupaten Solok dalam

bidang pariwisata, peternakan, perdagangan dan pertambangan.

6. Agenda

Menyediakan informasi kegiatan atau acara yang diadakan di kabupaten

solok dalam waktu dekat.

7. Suara Anda

Merupakan menu penyampaian aspirasi, kritik dan saran dari pengunjung

web portal.

8. Gallery

Berisi foto-foto Kebupaten Solok.

9. Download

Manu ini masih kosong hingga saat ini

2.2. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru

dimana sistem baru ini akan dioperasikan secara menyeluruh. Terlebih dahulu

telah dilakukan proses analisis dan desain secara terinci terhadap sistem baru

tersebut.
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Tahap implementasi adalah tahap dimana sistem telah digunakan oleh

pengguna. Sebelum benar-benar bisa digunakan oleh pengguna, sistem harus

melalui tahap pengujian terlebih dahulu untuk menjamin tidak ada kendala fatal

yang muncul pada saat pengguna memanfaatkan sistemnya (Al Fatta, 2007)

Proses implementasi terdiri dari tiga tahap, yaitu (Kusrini, 2007):

1. Penerapan dan proses implementasi.

2. Pelaksanaan proses implementasi.

3. Tindak lanjut proses implementasi.

2.3. Web

2.3.1. Pengertian Web

Web adalah fasilitas hypertext yang mampu menampilkan data berupa

teks, gambar, suara, animasi dan multimedia lainnya, dimana diantara data-data

tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk

memudahkan dalam membaca data tersebut dibutuhkan sebuah browser seperti

internet eksplorer, netscape, opera ataupun mozila firefox (Rianto, 2007 dikutip

oleh  Adelin, 2012).

2.3.2. Prinsip-Prinsip Desain Web

Prinsip utama sebuah desain adalah kualitas atau karakteristik dalam

berbagai bentuk seni, seperti keseimbangan, kontras, konsistensi, ruang kosong

dan lain sebagainya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut situs web

diharapkan dapat memiliki desain yang baik dan efektif sehingga mudah dibaca

dan cepat dimengerti (suyanto,2007).

1. Keseimbangan

Sebuah situs web dapat dikatakan ideal jika mempertimbangkan

keseimbangan objek tampilannya. Keseimbangan adalah hasil susunan

satu atau lebih elemen desain sehingga antara satu dengan yang lainnya

memiliki bobot sama. Keseimbangan adalah aturan dari kekontrasan

visual. Ketika menyusun elemen-elemen dalam satu halaman situs maka

yang harus dipertimbangkan adalah bobot visual dari setiap elemen. Bobot
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visual biasanya dapat lebih dikenali dari ukuran objek dan kepadatan detail

dan tekstur. Bila kekontrasan atar elemen terlalu besar, keserasian dan

keseimbangan akan hilang.

2. Kontras

Kontras mudah dipahami yaitu dengan melihat dari dua objek yang

berlainan sehingga tampilan desain berkesan menonjol dan menarik

perhatian pemberian kontras pada suatu objek haruslah kontras positif,

karena jika kontras yang diberikan negative maka objek tersebut akan

menjadi samar-samar bahkan tidak terlihat karena terserap oleh

background.

3. Konsistensi

Konsistensi membuat pengunjung merasa nyaman karena dapat

menjelajah situs dengan mudah. Ketika pengunjung membuka suatu

halaman situs yang konsisten, dia akan tau kemana harus pergi dan dia

juga tau sedang berada dimana.

4. Ruang Kosong

Ruang kosong atau whitespace biasanya disebut dengan ruang negative,

suatu istilah yang menggambarkan suatu ruang terbuka diantara elemen-

elemen desain. Ruang kosong memisahkan atau mengubungkan elemen-

elemen layout, menegaskan sebuah elemen atau sebagai tempat istirahat

bagi mata. Ruang kosong dapat ditemukan diantara kata, paragraph, huruf

dari teks. Bisa juga diantara gambar dan elemen pada halaman web. Ruang

kosong sangat besar pengaruhnya dalam sebuah layout.

2.3.3. Warna dalam desain web

Warna membantu memahami objek tertentu. Warna dalam desain web

dapat digunakan untuk (Suyanto, 2007):

1. Menegaskan elemen yang dianggap penting

2. Menarik perhatian

3. Membimbing pembaca untuk menentukan daerah mana yang seharusnya

lebih dahulu dibaca
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4. Menghubungkan suatu elemen  dengan yang lain

5. Mengatur informasi yang ditampilkan

6. Menentukan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah grafik

7. Mengelompokkan atau memisahkan elemen yang satu dengan yang

lainnya

8. Membangkitkan respon yang emosional

2.3.4. Kriteria situs web yang baik

Ada beberapa kriteria yang menentukan standar situs web yang baik

(Suyanto, 2007):

1. Usability

Menurut Jacob Neilsen, usability melibatkan pertanyaan “Dapatkah user

menemukan cara untuk menggunakan situs web tersebut dengan efektif?’

Usability adalahsebagai suatu pengalaman penggunadalam berinteraksi

dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikannya

dengan mudah dan cepat. Situs web harus memenuhi 5 syarat untuk

memenuhi tingkat usability:

a. Mudah dipelajari

b. Efisien dalam penggunaan

c. Mudah untuk diingat

d. Tingkat kesalahan rendah

e. Kepuasan pengguna

2. Sistem navigasi (struktur)

Kemudahan navigasi dalam situs web membantu pengunjung unruk

menemukan jalan yang mudah ketika menjelajahi situs web, memberitahu

dimana mereka berada, kemana mereka bias pergi. Dengan deminikan

pengunjung dapat menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan

cepat. Syarat navigasi yang baik:

a. Mudah dipelajari

b. Tetap konsisten

c. Memungkinkan feedback
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d. Muncul dalam konteks

e. Menawarkan alternatif lain

f. Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan

g. Menyediakan pesan visual yang jelas

h. Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami

i. Mendukung tujuan dan perilaku user

3. Graphic Design

Tips untuk membuat desain visual yang baik:

a. Gunakan desain visual untuk menciptakan kejelasan kegunaan,

sesuaikan dengan tujuan situs web tersebut

b. Buat situs web yang terkesan orisinal dan professional

c. Keep it clean and simple

d. Jaga grafik agar berukuran kecildan gunakan fasilitas optimize

untuk program pengolah grafik

e. Gunakan format yang tepat. JPEG dan PNG 24 bit untuk foto. GIF

dan ONG 8 bit untuk image berwarna sederhana.

4. Content

Sebaik apapun situs web secara desain grafis, tanpa konten yang berguna

dan bermanfaat maka akan kurang berguna dan berarti. Konten yang baik

akan menarik, berguna dan pantas untuk target web tersebut gaya

penulisan dan bahasa harus sesuai dengan web dan target audien. Konten

harus relevan dengan tujuan situs. Situs web sebaiknya tetap memiliki

konten dan data-data lama. Untuk objektifitas dan ketepatan

informasiyang terdapat pada konten, lebih baik bila konten itu merupakan

hasil kompilasi data yang diperkuat dengan pendapat pihak-pihak

berwenang. Hasil penelitian Neilsen/NetRatings menunjukkan bahwa

waktu rata-rata yang dihabiskan seseorang untuk melihat sebuah halaman

web sekitar 60 detik. Penunjung mengscan halaman, langsung mencari

hyperlink yang mengarahkan ke halaman lain dari tujuan mereka. Pada

saat meng-scan tersebut, umumnya pengunjung lebih tertarik dengan frasa
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dan kata yang biasa dipergunakan dalam halaman web. Tips menbuat

konten yang baik:

a. Kenali audien

b. Jaga konten agar tetap up to date

c. Nyatakan kebijakan dengan jelas

d. Dahulukan kualitas diatas kuantitas

e. Buat tulisan pada halaman web agar dapat dengan mudah dan cepat

di scan.

5. Compability

Situs web harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya

(browser), harus memberikan alternativ bagi browser yang tidak dapat

melihat situsnya, tips:

a. Tes di berbagai browser

b. Pastikan situs web bekerja paling tidak di platform PC

c. Jika memungkinkan, tawarkan pilihan tampilan situs

d. Kalau memakai plugin, pastikan plugin mudah di download

6. Loading time

Menurut Jeffrey Veen dari webmonkey.com: “kita hanya memiliki 3 detik

untuk meyakinkan user untuk tidak menutup window atau berpindah ke

situs lain. Jadi letakkan sesuatu di layar dalam 3 detik dan buatlah sesuatu

itu menarik.” Sebuah penelitian dilakukan oleh Zona Research (april

1999) menyatakan bahwa 80% pengunjung akan menutup browser bila

halaman web yang ia buka tidak tampil dalam 7-8 detik. Sedangkan

penelitian Jupiter Media Metrix (September 2001) mengatakan 40%

pengunjung akan kembali mengunjungi situs yang tampil lebih cepat.

Tips:

a. Uji coba untuk berbagai kecepatan koneksi

b. Jika menggunakan grafik, jaga grafik tetap berukuran kecil dan

pakai fasilitas optimize untuk pengolahan grafik

c. Lakukan slicing pada image secara efektif

d. Gunakan atribut pada image
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e. Lakukan manajemen table yang baik

f. Gunakan animasi dan suara seminimal mungkin

7. Fungtionality

seberapa baik situs web bekerja dari aspek teknologinya, ini bias

melibatkan programmer dengan scriptnya.

8. Accesibility

Halaman web harus bias digunakan oleh setiap orang.

9. Interactivity

Buat situs web yang memungkinkan pengunjung berintaraksi dengan situs

web, kita sebagai pemilik/pembuat, pengunjung lain dan dengan

komputernya.

2.3.5. Jenis situs web

Situs web terdiri atas beberapa jenis (Suyanto, 2007):

1. Alat pemasaran

Adalah sebuah situs yang dibuat dengan tujuan mempromosikan dan

memasarkan produk atau jasa layanan suatu perusahaan. Dapat juga

berupa company profile.

2. Nilai tambah

Sebuah situs web terkadang dibuat hanya sebagai nilai tambah. Mungkin

sebenarnya perusahaan tidak terlalu membutuhkan situs web itu. Tetapi

manggunakannya hanya sekedar untuk mengikuti tren sehingga

perusahaan tampak lebih modern.

3. Katalog

Sebuah situs yang digunakan sebagai katalog elektronik menampilkan

produk-produk yang dijual oleh perusahaan.

4. E-commerce

E-commerce merupakan suatu kumpulan yang dinamis antara teknologi,

aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen

dan komunitas tertentu melaui transaksi elektronik.
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5. E-learning

E-learning sebagai media pengajaran dan pembelajaran yang

menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi

pembelajaran, interaksi atau bimbingan.

6. Komunitas

Sebuah situs web yang dibuat dengan tujuan untuk memungkinkan

pengunjug berkomunikasi secara bersamaan

7. Portal

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik

tunggal dari informasi online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat

melalui pencarian, kanal berita, dan link ke situs khusus. Untuk

memudahkan penggunanya biasanya disediakan fasilitas pencarian dan

pengorganisasian informasi.

8. Personal

Situs personal merupakan situs yang memiliki tujuan untuk

mempromosikan atau menginformasikan tentang seseorang, biasanya

berisi biodata, portofolio, presentasi, atau sebagai diary menceritakan

kehidupan pribadi seseorang.

2.4. Web Portal

2.4.1. Pengertian Web Portal

Pengertian dari portal web adalah sebuah situs yang berfungsi untuk

meletakkan informasi di WWW (World Wide Web). Sebuah portal web pastinya

akan menampilkan informasi yang terkolaborasi dengan desain dan beragam

tampilan (Adelin, 2012).

Web portal merupakan suatu ruang yang dapat menampung informasi

dalam jaringan internet pada sebuah web browser, dengan menggunakan

kemampuan untuk mengolah kode-kode tertentu secara umum yang dinamakan

tag-tag (delimeter) dan kemampuan untuk meloncat (link) dari halaman satu ke
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halaman lainnya. Dalam pengembangannya layanan WWW mengalami banyak

pengembangan isi dan teknologi. Diantaranya adalah web portal. Seperti sebuah

web, web portal sebenarnya hanya sebuah web juga, tetapi memiliki kelebihan

pada isinya. Didalam suatu web portal, kita akan melihat banyak sekali fasilitas

yang jarang kita jumpai pada web pribadi, web universitas dan lain-lain. Web

portal sendiri mulai menjadi popular kira-kira pertengahan tahun 1999 dan

menjadi aplikasi internet  yang sedang hangat-hangatnya kira-kira pada tahun

2000. Beberapa proyek-proyek kecil yang dikatakan “micro portal” diantaranya

adalah Slashdot dan proyek weblogs. Sejalan perkembangan teknologi yang ada,

kedua portal diatas menjadi kurang popular, padahal kedua proyek diatas dapat

kita katakana pelopor dari teknologi portal internet. Sebuah portal sebenarnya

terdiri dari banyak elemen, elemen itu misalnya adalah infrastruktur (teknologi)

dari portal itu sendiri atau bias juga berupa sumber daya manusia misal pencari

berita jika portal itu adalah portal informasi berita, manager (CEO) yang

mengelola portal itu, dan lain-lain. Sebuah portal memiliki kelebihan-kelebihan,

yang mana kelebihan ini merupakan perbedaan utama dari sebuah web biasa.

Kelebihan-kelebihan suatu portal adalah (Suryatmoko, 2003):

1. Mudah. Administrasi portal berbasis web hanya membutuhkan

pengalaman menggunakan komputer yang minimal untuk mengelola isi

sebuah web portal

2. Pengaturan layout yang fleksibel. Kita dapat mengubah layout

(tampilan/ukuran) web tanpa harus mengubah keseluruhan halaman yang

ada.

3. Isi yang interaktif. Pengunjung web portal dapat mengirimkan komentar,

artikel, pengumuman dan weblink.

4. Halaman yang bisa mengimpor atau ekspor headlines berita dari web

portal yang lain (via RSS/RDF imports).

5. Halaman untuk tambahan informasi. Pada halaman utama pengunjung

hanya  melihat bagian (sinopsis) dari berita atau informasi tersebut. Untuk

melihat lebih lanjut, pengunjung tinggal mengklik link, misal link “More

details”.
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6. Adanya survey atau jejak pendapat yang menyediakan quick view, dimana

kita dapat langsung melihat hasil survey atau polling tersebut hanya

dengan beberapa kali klik mouse.

7. Fasilitas untuk upload atau download file.

8. Adanya fasilitas multibahasa sehingga memungkinkan pengunjung

menyesuaikan dengan bahasa negara mereka.

2.4.2. Perkembangan web portal

Portal Web mulai populer pada akhir tahun 1990. Setelah perkembangan

perambah web (web browser) pada pertengahan tahun 1990, banyak perusahaan

mencoba membangun portal untuk mendapatkan perolehan pasar mereka

melalui Internet. Portal web mendapat perhatian khusus karena bagi banyak

pengguna, portal web merupakan halaman awal yang dibuka oleh perambah web

mereka. Netscape Netcenter telah menjadi bagian dari America Online, Walt

Disney meluncurkan Go.com, dan Excite telah menjadi bagian dari AT&T di

akhir 1990-an. Banyak portal yang mengawali keberadaan mereka baik sebagai

penyedia direktori Internet maupun fasilitas mesin pencari

(Excite,Lycos, AltaVista, infoseek, dan Hotbot adalah beberapa layanan yang

tertua dari yang ada). Ekspansi cakupan layanan dilakukan sebagai strategi untuk

mengamankan basis pengguna dan memperpanjang masa kunjungan pengguna

pada suatu portal. Layanan yang membutuhkan pendaftaran seperti email gratis,

fitur tertentu, dan chatroom dianggap mampu mendorong kunjungan yang

berulang pada suatu portal. Game, chat, email, berita, dan layanan lain juga

bertujuan agar pengunjung tinggal lebih lama, di mana hal tersebut akan

menambah penghasilan iklan. (http://id.wikipedia.org, 23 desember 2012 : 20.30)

2.4.3. Teknologi web portal

Bermacam-macam web portal dapat kita jumpai di internet. Ada web

portal informasi buku seperti amazon.com, web portal informasi otomotif seperti

formula1.com, web portal informasi wanita seperti satuwanita.com, web portal

informasi berita seperti CNN.com, dan lain-lain. Untuk menghidupkan
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kelangsungan hidupnya web portal biasanya terdapat iklan (banner) yang

merupakan sumber pemasukan yang utama disamping pemasukan-pemasukan

yang lain.

Bermacam-macam alasan orang mendirikan web portal. Ada yang

memang berkepentingan komersial, kesenangan pribadi, informasi organisasi dan

lain-lain. Pada kenyataan di internet, web portal ini ada juga yang gulung tikar

karena mungkin sudah tidak mempunyai pendapatan untuk kelangsungan hidup

web portal itu sendiri. Sekarang jika kita melihat dari sisi tekologi suatu web

portal, umumnya teknologi yang digunakan adalah teknologi web dinamis,

tentunya isi yang ada dapat diubah dengan mudah dan cepat. Ini berdampak pada

informasi yang ada merupakan informasi yang terbaru. Erat hubungannya dengan

teknologi web dinamis ini, tentu bahasa yang digunakan tidak hanya HTML saja,

tetapi harus ada bahasa pemrograman yang bekerja di sisi server (server-side

programming). Bahasa pemrogramannya bisa menggunakan Active Server Pages

(ASP), Common Gateway Interface (CGI), Hypertext PreProcessor (PHP) atau

Allaira Cold Fusion (CFM). Selain itu, karena mempunyai data yang berjumlah

besar dan masing-masing saling berhubungan, tentunya dibutuhkan database

(basis data). Database yang digunakan, tentunya bukan database desktop aplikasi,

tetapi levelnya telah mencapai server, yaitu database server yang mempunyai

kemampuan menampung data besar. Database server ini misalnya Microsoft SQL

Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, dan lain-lain.

Dengan adanya hubungan antara bahasa pemrograman server-side dengan

database server, maka halaman web menjadi dinamis. Jadi dengan pemrograman

server-side, pemilik website tidak dipusingkan dengan perbedaan yang ada pada

tiap pengakses website tersebut. Rata-rata dalam perkembangannya, web portal

ini dikembangkan menjadi sebuah e-commerce, meskipun tidak semuanya

sehingga arus pendapatan juga semakin tinggi. Kondisi yang demikian mendorong

teknologi web portal semakin berkembang ke arah keamanan data pengunjung,

misalnya menggunakan enkripsi data dengan Secure Socket Layer (SSL) dengan

jumlah kunci bit yang tinggi, atau menggunakan protocol http yang lebih aman

yaitu https (HyperText Transfer Protocol Secure). (Suryamoko, 2003)
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2.4.4. Contoh web portal pariwisata Kabupaten Cilacap

Portal wisata Kabupaten Cilacap adalah Web Portal Resmi Pariwisata

Kabupaten Cilacap yang beralamat di http://pariwisata.cilacapkab.go.id/. Web

portal ini dibuat atas kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Cilacap dengan Pihak Dinas Komunikasi Informasi dan Pengolahan Data

Elektronik dandibuat menggunakan PHP dan AuraCMS dengan database MySQL

dan web server Apache. Berikut tampilan depan web portal pariwisata Kabupaten

Cilacap:

Gambar 2.2. Web portal pariwisata Kab.Cilacap (sumber:

http://pariwisata.cilacabkab.go.id/, 2012)
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2.5. Perbedaan website dan web portal

2.5.1. Website

website adalah sebuah tempat atau situs di internet yang terdiri dari

kumpulan halaman web, gambar, video, dan file-file lain yang ditempatkan dalam

server web, sehingga bisa di akses secara online oleh siapapun melalui jaringan

internet. Halaman web berupa dokumen atau file HTML, berisi tag atau kode

khusus yang dapat mengolah dan menampilkan informasi melalui aplikasi web

browser. Secara sederhana, website dapat dibayangkan sebagai sebuah "rumah" di

dunia maya. Di dalamnya terdapat beranda atau serambi, ruang tamu, kamar tidur,

serambi depan, dan seterusnya.

2.5.2. Web Portal

web portal, atau sering disebut portal saja, adalah sebuah website besar

yang memiliki layanan lengkap, mulai dari berita, email, forum diskusi, mailing

list, search engine, dan sebagainya.

2.6. Internet

2.6.1. Konsep internet

Internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di

seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulunya standalone dapat

berhubungan langsung dengan host-host atau komputer-komputer yang lainnya.

Definisi lainnya adalah, Internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat

besar dimana setiap penduduk memiliki alamat (Internet Address) yang dapat

digunakan untuk berkirim surat atau informasi. Jika penduduk itu ingin

berkeliling kota, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kendaraan.

Jaringan jalannya bertumpu di atas sarana atau media telekomunikasi. Jalur

lambatnya menggunakan line telepon, dan jalur cepatnya bisa menggunakan

leased line atau ISDN (Simarmata,2006).
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2.6.2. Aplikasi Internet

Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk

berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan diatas sebuah protokol tertentu. Istilah

"protokol" di Internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana

sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi

yang berjalan diatas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi client (Simarmata,

2006).

1. WWW (World Wide Web)

WWW atau yang sering disebut sebagai "web" saja adalah merupakan

aplikasi Internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak

orang yang keliru mengidentikkan Web dengan Internet.

2. Directory search angine

Pada saat ini, cara yang tersedia untuk mencari informasi di dunia maya

adalah dengan membuka salah satu website utama search engine seperti

Yahoo, Altavista atau Excite.

3. Electronic Mail/Messaging

Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi

yang memungkinkan para pengguna Internet untuk saling berkirim pesan

melalui alamat elektronik di Internet. Para pengguna email memilki sebuah

kotak surat (mailbox) elektronik yang tersimpan dalam suatu mailserver.

4. Forum Di Internet

Apa yang dimaksud dengan forum di Internet? Forum di Internet sebenarnya

sejenis dengan apa yang disebut message board. Bedanya adalah di forum

semua peserta bisa saling balas membalas pesan dan komentar. Pesertanya

juga bisa banyak sekali. Lalu apa bedanya dengan chat? Sebenarnya pada

prinsipnya sama. Hanya, kalau chat semua tulisan peserta menghilang

dengan cepat, sejalan dengan banyaknya peserta dan seberapa seringnya

para peserta melontarkan pesan.

5. IRC (Internet Relay Chat)

Layanan IRC, atau biasa disebut sebagai "chat" saja adalah sebuah bentuk

komunikasi di intenet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan singkat
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yang diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi

terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat.

6. Messenger

Messenger dalam bahasa Indonesia berarti mesias, penyampai pesan, atau

duta. Melalui program messenger ini, pesan yang Anda kirimkan akan

diterima oleh teman online Anda seketika itu juga, real time. Karena

cepatnya itu, maka pesan-pesan yang dikirimkan lewat program messenger

seringkali disebut instant messages.

7. Smilies dan Acronyms

a) Smilies

Komunikasi via Internet merupakan sebuah bentuk interaksi

interpersonal yang sangat unik. Komunikasi umumnya dilakukan

melalui tulisan dengan menggunakan sarana E-Mail atau Chatroom

(walaupun saat ini penggunaan media teleconfrence maupun Internet

Phone yang memungkinkan komunikasi yang lebih "manusiawi" sudah

semakin umum).

b) Acronyms

Menggunakan sarana tulisan dalam berkomunikasi biasanya menuntut

kemampuan mengetik yang cukup baik. Tidak setiap orang cukup sabar

dalam mengetik suatu kalimat panjang secara berulang-ulang. Untuk itu

sering digunakan beberapa istilah singkatan yang umumnya sudah

dikenal dalam dunia komunikasi di Internet.

8. File Transfer

Fasilitas ini memungkinkan para pengguna Internet untuk melakukan

pengiriman (upload) atau menyalin (download) sebuah file antara komputer

lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan Internet.

Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File

Transfer Protocol (FTP).

9. Remote Login

Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang

menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna Internet untuk
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mengakses (login) sebuah terminal (remote host) dalam lingkungan jaringan

Internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna Internet

dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik

berhadapan dengan host bersangkutan.

2.7. Pariwisata

2.7.1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak

pendekatan. Dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang

kepariwisataan dijelaskan bahwa (Ismayanti, 2011):

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuaj

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik

wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata

3. Periwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagaifasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha

dan pemerintah dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah

daerah, dan pengusaha.

4. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang

melakukan kegiatan usaha pariwisata.

5. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Menurut WTO (1999) yang dimaksud dengan:

1. Turism – activities of persons travelling to and staying in places outside

their usual environment for nor more than one consecutive year for

leisure, business and other purposes.
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Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan

perjalanan ked an tinggal di daerah tujuan diluar lingkungan

kesehariannya. Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu

tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-

senang, bisnis dan lainnya.

2. Visitor – any person travelling to a place other than that of his/her usual

environment for less than 12 consecutive months and whose main purpose

of travel is not to work for pay in place visited.

Dapat diartikan pengunjung adalah siapapun yang melakukan perjalanan

ke daerah lain diluar dari lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu

tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk

mencari nafkah di daerah tersebut.

3. Tourist – overnight bvisitor, visitor staying at least one night in a

collective private accommodation in the place visited.

Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang

tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum

ataupun pribadi.

4. Same day visitor – excursionists, visitor who does not spend the night in a

collective or private accommodation in the place visited

Pengunjung harian adalah ekskurionis, pengunjung yang tidak bermalam

di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.

2.7.2. Konsep Pariwisata

Terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan pariwisata bisa

terjadi (Leiper, 1998 dikutip oleh Ismiyanti, 2011).
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Gambar 2.3. Konsep Pariwisata (sumber: Ismayanti,

2011)

Kegiatan wisata terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Wisatawan

Ia adalah actor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah

pengalaman manusaia untuk menikmati, mangantisipasi dan mengingatkan

masa-masa di dalam kehidupan.

2. Elemen geografi

Pergerakan wisata berlangsung pada tiga area geografi, seperti berikut ini.

a. Daerah Asala Wisata  (DAW)

Daerah tempat asal wisata berada, tempat ketika ia melakukan aktivitas

keseharian, seperti bekerja, belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain.

Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang

berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang

obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan dan

berangkat menuju daerah tujuan.

b. Daerah Transit (DT)

Tidah seluruh wisatawanharus berhenti di daerah itu. Namun, seluruh

wisatawan pasti akan memalui daerah tersebut sehingga peranan DT

pun penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah

transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang memuat Negara-negara

seperti singapura san hongkong berupaya menjdaikan daerahnya

multifungsi, yakni sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.
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c. Daerah Tujuan Wisata (DTW)

Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak)

pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga

dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk

menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem

pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW.

DTW juga merupakan raison d’entre atau alasan utama perkembangan

pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda denagn rutinitas

wisatawan.

3. Industri pariwisata

Elemen ketiga sari sistem pariwisata adalah industri pariwisata. Industri

yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang

merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan

tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro perjalanan

wisata bias ditemukan didaerah asala wisatawan. Penerbangan bisa

ditemukan baik didaerah asal wisatawan maupun di daerah transit dan

akomondasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

2.7.3. Bentuk pariwisata

Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal

wisatawan, menurut akibatnya terhadapa neraca pembayaran, menurut jumlah

wisatawan, menurut jangka waktu dan menurut alat angkut yang dipergunakan

(Pendit, 2002).

1. Menurut asal wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui wisatawan itu berasala dari dalam ata luar

negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti wisatawan hanya pindah

tempat sementara dalam lingkungan negerinya sendiri dan selama ia

mengadakan perjalanan disebut pariwisata domestik, sedangkan kalau ia

datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.
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2. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing,

pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap

neraca pembayaran luar negeri suatu Negara yang dikunjunginya, yang ini

disebut pariwisata aktif. Sedangakan kepergian seseorang warga Negara

keluar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran

luar negerinya disebut pariwisata pasif.

3. Menurut jangka waktu

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara

diperhitungkan pula menurut lamanya ia tinggal ditempat atau negara yang

bersngkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah periwisata jangka pendek

dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-

ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara untuk mengukur pendek

atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

4. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang apakah

sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-

istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

5. Menurut alat angkut yang digunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat angkut yang dipergunakan oleh

wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara,

pariwisata laut, pariwisata kereta api dan paiwisata mobil, tergantung

apakah sang wisatawan tiba dengan udara, kapal laut, kereta api atau

mobil.

2.7.4. Jenis Pariwisata

Jenis pariwisata dibagi menjadi 15 yaitu (Pendit, 2002):

1. Wisata Alam

Wisata alama merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam dan tata

lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata

untuk dijadikan sasaran wisata.



28

2. Wisata budaya

Wisata budaya dimaksudkan agar pejalanan yang dilakukan atas dasar

ingin memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan

kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau keluar negeri, mempelajari

keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

3. Wisata kesehatan

Wisata kesehatan merupakan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan

untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia

tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan

rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mataair panas

mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang

mempunyai iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat yang

meyediakan fasilitas kesehatan lainnya.

4. Wisata olah raga

Wisata olahraga dilakukan oleh wisatawan-wisatawan yang melakukan

perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud

mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau Negara

seperti Asian games, olympiade, Thomas cup, uber cup, f-1 dan lain-lain.

5. Wisata komersial

Wisata komersial termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-

pameran dan perkan raya yang bersifat komersil, seperti pameran industri,

pameran dagang, dan sebagainya. Pada mulanya banyak orang

berpendapat bahwa hal ini tidaklah dapat digolongkan ke dalam dunia

pariwisata dengan alasan bahwa perjalanan serupa ini, yaitu ke pameran

atau ke pecan raya yang bersifat komersil hanya dilakukan oleh orang-

orang yang khusus mempunyai tujuan-tujuan tertentu untuk urusan bisnis

mereka dalam pecan raya tersebut. Tetapi kenyataannya dewasa ini

dimana pameran-pameran atau pecan raya diadakan, banyak sekali

dikunjungi oleh orang denga tujuan ingin meliihat-lihat fasilitas sarana

angkutan serta sewa akomodasi dengan reduksi khusus yang menarik. Dan

tidak jarang pameran atau pecan raya ini dimeriahkan  dengan berbagai
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atraksi dan pertunjukan kesenian. Karenanya wisata komersial ini menjadi

kenyataan yang sangat menarik dan menyebabkan kaum pengusaha

angkutan dan akomodasi membuat rencana-rencana istimewa untuk

keperluan tersebut.

6. Wisata industri

Wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau suatu

daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel

besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau

penelitian termasuk dalam golongan wisata industri ini. Hal ini banyak

dilakukan di Negara-negara yang telah maju perindustriannya dimana

masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah atau

kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan

secara masal di Negara itu

7. Wisata politik

Wisata politik meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau

mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti

misalnya peringatan ulanga tahun Negara.

8. Wisata konvensi

Berbagai Negara dewasa ini membangun wisata konvensi dengan

menyediakan  fasilitas bangunan beserta ruangan-ruangan tempat

bersidang bagi para peserta suatau konferensi, musyawarah, konvensi atau

pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional

9. Wisata sosial

Wisata sosial adalah pengorganisasian suatu perjalanan mudah untuk

memberi kesempatan pada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk

mengadakan perjalanan seperti misalnya bagi kaum buruh, pemuda,

pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

10. Wisata pertanian

Seperti halnya wisata industri, wisata pertanian adalah pengorganisasian

perjalanan yang dilakukan proyek-proyek pertanian, perkebunan, lading
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pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat

mengadakan kunjungan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-

lihat sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya

pemibitan berbagai jenis sayur mayor dan palawija disekitar perkebunan

yang dikunjungi.

11. Wisata maritim (marina) atau bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga air. Lebih-

lebih di danau, Begawan, pantai, teluk, atau laut lepas seperti memancing,

berlayar, menyelam sa,bil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar

dan lain-lain.

12. Wisata cagar alam

Wisata cagar alam ini biasanya banyak diselenggarakan oleh ager atau

bisro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usahanya dengan jalan

mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan

daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh

undang-undang.

13. Wisata buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau

hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan

oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam

bentuk safari buru ke daerah hutan yang telah ditetapkan pemerintah

Negara yang bersangkutan.

14. Wisata pilgrim

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat

istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata

pilgrim banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-

tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang

diagungkan. Wisata pilgrim ini bnayak dihubungkan dengan niat atau

hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan

iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan

melimpah.
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15. Wisata bulan madu

Wisata bulan madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi

pasangan-pasangan merpati, pengantin baru, yang sedang berbulan madu

dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan

dan kunjungan mereka, seperti misalnya kamar pengantin di hotel dengan

dekorasi yang istimewa. Perjalanan yang disebut wisata bulan madu ini

biasanya dilakukan selama sebulan setelah pernikahan dilangsungkan ke

tempat-tempat romantis bagi sepasang manusia muda yang sedang

menikmati hidup di dunia ini

16. Wisata petualangan

Wisata ini dikenal dengan istilah adventure tourism, seperti masuk hutan

belantara yang tadinya belum pernah dijelajahi (off the beaten track)

penuh binatang buas, mendaki tebing teramat terjal, dan lain-lain.

2.8 SDLC (Software Development Life Cycle)

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering juga disebut

Sistem Development Life Cycle adalah proses pengembangan atau mengubah

suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi

yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak

sebelumnya (berdasarkan best practice atau cara—cara yang sudah teruji baik).

Tahapan-tahapan pada SDLC secara global adalah sebagai berikut (Salahuddin,

2011):

1. Inisiasi (initiation)

Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat

lunak.

2. Pengembangan konsep sistem (sistem concept development)

Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem,

analisis manfaat biaya, manajemen rencana dan pembelajaran kemudahan

sistem.
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3. Perencanaan (planning)

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan

lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya (resources)

yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi.

4. Analisis kebutuhan (requirement analisys)

Menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user) dan

mengembangkan kebutuhan user. Membuat dokumen kebutuhan

fungsional

5. Desain (design)

Mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah

lengkap, dokumen desain sistem focus pada bagaimana dapat memenuhi

fungsi-fungsi yang dibutuhkan.

6. Pengembangan (Development)

Mengonvenrsi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk

bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang

dibutuhkan. Membuat basis data dan menyiapkan prosedur kasus

pengujian, mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengodean,

pengompilasian, memperbaiki dan membersihkan program, peninjauan

pengujian.

7. Integrasi dan pengujian (integration and test)

Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi

kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional.

Dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas (quality assurance) dan

User. Menghasilkan laporan analisis pengujian.

8. Implementasi (implementation)

Termasuk pada persiapan implementasi, implementasi perangkat lunak

pada lingkungan produksi (lingkungan pada user) dan menjalankan

resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan

pengujian.
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9. Operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance)

Mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem

informasi pada lingkungan produksi lingkungan pada user termasuk

implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan.

10. Disposisi (Disposition)

Mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan

membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user.

Ada beberapa model SDLC yang dapat digunakan. Semuanya memiliki

kelemahan dan kelebihan pada setiap model SDLC. Hal terpenting adalah

mengenali tipe pelanggan (costumer) dan memilih menggunakan model SDLC

yang sesuai dengan karakter pelanggan (costumer) dan sesuai dengan karakter

pengembang.

2.9 Model Waterfall

Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial

linier (Sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). Model air

terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau

terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung

(support). Berikut adalah gambar model air terjun (Salahuddin, 2011).

Gambar 2.4. Waterfall Model (sumber: Salahuddin, 2011)

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk

menspesifikasikan kebutuhan perangkata lunak agar dapat dipahami
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perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan.

2. Desain

Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang focus pada

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur

perangkat lunak, representasi antar muka, dan prosedur pengodean. Tahap

ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan

ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program

pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada

tahap ini juga perlu didokumentasikan.

3. Pembuatan kode program

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari

tahap ini adalah program computer sesuai dengan desain yang telah dibuat

pada tahap desain.

4. Pengujian

Pengujian focus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir kesalahan (error) keluaran yang dihasilkan sesuai dengan

yang diinginkan.

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance)

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bias terjadi karena

adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau

perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan

mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang

sudah ada. Tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.
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Pada kenyataan yang terjadi sangat jarang model waterfall dapat dilakukan

sesuai alurnya karena sebab berikut:

1. Perubahan spesifikasi perangkat lunak terjadi di tengah alur

pengembangan.

2. Sangat sulit bagi pelanggan untuk mendefinisikan semua spesifikasi di

awala alur pengembangan. Pelanggan seringkali butuh contoh (prototype)

untuk menjabarkan spesifikasi kebutuhan sistem lebih lanjut.

3. Pelanggan tidak mungkin bersabar mengakomodasi perubahan yang

diperlukan di akhir alur pengembangan.

Model air terjun sangat cocok digunakan ketika kebutuhan pelanggan

sudah sangat dipahami dan kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan selama

pengembangan perangkat lunak kecil. Hal positif dari model air terjun adalah

struktur tahap pengembangan sistem jelas, dokumentasi dihasilkan dalam setiap

tahap pengembangan dan sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya

selesai dijalankan.

2.10 OOAD (Object Oriented Analysis and Desain)

2.10.1 Pengertian OOAD

Object Oriented Analysis (OOA) adalah metoda analisis yang memeriksa

requirements (syara/keperluan yang harus dipenuhi sistem) dari sudut pandang

kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan.

Sedangkan Object Oriented Desain (OOD) adalah metode untuk mengarahkan

arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau

subsistem. Satu alasan mengapa object oriented menguntungkan bagi programmer

adalah karena programmer dapat mendesain program dalam bentuk objek-objek

dan hubungan antarobjek terssebut untuk kemudian dimodelkan dalam sistem

nyata. Keuntungan lainnya adalah proses pembuatan software dapat dilakukan

dengan lebih cepat karena software dibangun dari objek-objek standar, dapat

menggunakan ulang objek yang ada dan dapat membuat model dengan cepat

melalui metodologi. Kualitas yang tinggi dari software dapat dicapai karena
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adanya tested components. Lebih mudah dalam maintenance karena perbaikan

kode hanya diperlukan pada satu tempat. Mudah dalam membangus sistem yang

besar karena subsistem dapat dibuat dan diuji secara terpisah. Mengubah sistem

yang sudah ada tidak memerlukan membangun ulang keseluruhan sistem.

(Suhendar, 2002)

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 subsistem. OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia

nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur

data dan perilaku dalam satu entitas (Mulyanto, 2009).

2.10.2 Teknik permodelan dalam OOAD

Teknik pemodelan objek menggunakan tiga macam model untuk

menggambarkan sistem, diantaranya adalah sebagai berikut (Mulyanto, 2009):

1. Model Objek

Model objek Menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem

dan relasinya, model objek berisi diagram objek. Diagram objek adalah

graph dimana nodenya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas.

2. Model Dinamik

Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap

saat. Model dinamik dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari

sistem. Model dinamik berisi state diagram. State diagram adalah graph

dimana nodenya adalah state dan arc adalah transisi antara state yang

disebabkan oleh event.

3. Model Fungsional

Model fungsional menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem.

Model fungsional berisi data flow diagram. DFD adalah suatu graph

dimana nodenya menyatakan proses dan arcnya adalah aliran data.
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2.11 UML (Unified Modelling Language)

2.11.1 Pengertian UML

Unified Modelling Language (UML) merupakan sistem arsitektur yang

bekerja dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan

visualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam

sistem software, untuk memodelkan bisnis dan sistem nonsoftware lainnya. UML

merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses dalam

memodelkan sistem yang besar dan kompleks (Suhendar, 2002).

2.11.2 Artifact UML

Untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis sebagai

berikut (Suhendar, 2002):

1) Use-case diagram

2) Class diagram

3) Behavior diagram

a) Statechart diagram

b) Activity diagram

c) Interaction diagram

i) Sequence diagram

ii) Collaboration diagram

4) Implementation diagram:

a) Component diagram

b) Deployment diagram

Artifact adalah sepotong informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam

suatu proses rekayasa software. Artifact dapat berupa model, deskripsi, atau

software. Diagram-diagram tersebut diberi nama berdasarkan sudut pandang yang

berbeda-beda terhadap sistem dalam proses analisis atau rekayasa. Dibuat

berbagai jenis diagram karena:

1. Setiap sistem yang kompleks selalu paling baik jika didekati melalui

himpunan berbagai sudut pandang yang kecil yang satu sama lain hamper
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saling bebas (independent). Sudut pandang tunggal senantiasa tidak

mencukupi untuk melihat sistem yang besar dan kompleks.

2. Diagram yang berbeda-beda tersebut dapat menyatakan tingkatan yang

berbeda-beda dalam proses rekayasa.

3. Diagram-diagram tersebut dibuat agar model yang dibuat semakin

mendekati realitas.

Diagram-diagram ini ditambah dengan kemampuan dokumentasi merupakan

artifact utama UML.

2.11.3 Faktor yang mendorong dibuatnya UML

1. Membangun model untuk suatu sistem software (terlebih software untuk

suatu organisasi bisnis) sangat bergantung pada konstruksinya atau

kemudahan dalam memperbaikinya. Oleh karena itu membuat model

sangat penting  sebagaimana pentingnya kita memiliki cetak biru untuk

suatu bangunan yang besar.

2. Model yang bagus sangat penting untuk menghasilkan komunikasi yang

baik antar anggota tim dan untuk meyakinkan sempurnanya arsitektur

sistem yang dibangun

3. Jika kita membangun suatu model dari suatu sistem yang komplek,  tidak

mungkin kita dapat memahaminya secara keseluruhan. Dengan

meningkatnya kompleksitas sistem, visualisasi dan permodelan menjadi

sangat penting. UML dibuat untuk merespon kebutuhan tersebut.

2.11.4 Tujuan UML

Tujuan utama UML diantaranya untuk:

1. Memberikan model yang siap pakai, bahasa permodelan bisual yang

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan

mudah dan dimengerti secara umum.

2. Memberikan bahasa permodelan yang bebas dari berbagai bahasa

pemrogarman dan proses rekayasa.

3. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam permodelan.
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2.12 PHP (HyperText Preprocessor)

2.12.1 Pengertian PHP

PHP merupakan singkatan dari HyperText Preprocessor. Ia merupakan

bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan di proses di server.

Hasilnya yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai browser. Secara khusus, PHP

dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. Artinya ia dapat membentuk

suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, anda bisa menampilkan

isi database ke halaman web. Pada prinsipnya, PHP mempunyai fungsi yang sama

dengan skrip-skrip seperti ASP (Active Server Pages), Cold Fussion, atau Perl.

Namun perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bias dipakai secara command line.

Artinya skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web server dan browser.

Kelahiran PHP bermula saat Ramsus Lerdorf membuat sejumlah skrip Perl yang

dapat mengamati siapa saja yang dapat melihat-lihat daftar riwayat hidupnya,

yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang

disebut “Personal Home Page”. Paket inilah yang menjadi cikal bakal PHP. Pada

tahun 1995, Ramsus menciptakan PHP/FI versi 2. Pada versi inilah pemrograman

dapat menempelkan kode terstruktur di dalam tag HTML. Yang menarik, kode

PHP juga bias berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-

perhitungan kompleks sambil jalan. Pada saat ini PHP cukup popular sebagai

peranti pemrograman web, terutama di lingkungan Linux. Walaupun demikian,

PHP sebenarnya juga dapat berfungsi pada server-server yang berbasis UNIX,

Windows dan Macintosh. Pada awalnya, PHP dirancang untuk diintegrasikan

dengan web server Apache. Namun, belakangan PHP juga dapat bekerja dengan

web server seperti PWS (Personal Web Server), IIS (Internet Information Server),

dan Xitami. Untuk mencoba PHP, anda tidak perlu membayar apapun untuk

menggunakan perangkat lunak ini alias free. Anda dapat mendownload-nya

melalui situs http://www.php.net. PHP tersedia dalam kode biner maupun kode

sumber yang lengkap (Kadir, 2008).
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2.12.2 Konsep kerja PHP

Model kerja HTML diawali dengan permintaan suatu halaman web oleh

browser. Berdasarkan URL (Uniform Resource Locator) atau dikenal dengan

sebutan alamat internet, browser mendapatkan alamat dari web server,

mengindentifikasi halaman yang dikehendaki, menyampaikan segala informasi

yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya web server akan mencarikan file

yang diminta dan memberikan isinya ke web browser (atau yang biasa disebut

browser saja). Browser yang mendapatkan isinya segera melakukan proses

penerjemahan kode HTML dan menampilkannya ke layar pemakai,

Gambar 2.5. Skema HTML (Sumber: Kadir, 2008)

Jika yang diminta adalah halaman PHP, prinsipnya serupa dengan kode

HTML. Hanya saja, ketika berkas PHP yang diminta didapatkan oleh web server,

isinya segera dikirim ke mesin PHP dan mesin inilah yang memproses dan

memberikan hasilnya (berupa kode HTML) ke web server. Selanjutnya web

server menyampaikan ke klien. (Kadir, 2008)

2.12.3 PHP 5

PHP versi 5 muncul untuk menangani kelemahan-kelemahan yang

terdapat pada versi sebelumnya. PHP versi 5 dapat membuat  file swf dan applet

java. Secara resmi, PHP versi 5 diluncurkan pada desember 2003. Focus
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utamanya adalah mngoptimalkan penggunaan PHP untuk OOP (Object Oriented

Programming). (M.Syafii, 2005).

Keamanan bagi sebuah program menjadi sangat penting, disamping sistem

operasi, misalnya fasilitas fungsi lengkap dari bahasa pemrograman yang

memberikan opsi ketika terjadi error. Jika terjadi error pada suatu fungsi atau

kegagalan akses, PHP mempunyai fungsi khusus yang memungkinkan pengirim

email langsung ke programmer tersebut. Penanganan variable yang memberkan

‘pelemparan’ variable antar halaman juga menjadi lebih aman. Semua itu dapat

diperoleh jika anda menggunakan PHP. Selain jenis bahasa pmrograman, yang

lebih penting ialah teknik gaya program yang telah dibuat oleh programmer. Bagi

programmer web yang ingin menngunakan aplikasi dengan autentikasi,

penggunaan cookies dan penggunaan session. Selain itu, anda dapat mengenkripsi

data yang dikirim dengan menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan PP,

diantaranya adalah crc32, crypt, md5, base64-decode, base64-undecode dan lain-

lain. Untuk keamanan lebih lanjut, jenis web server juga sangat berpengaruh. PHP

ialah bahasa pemrograman berbasis web yang akan memberikan penampilan

canggih jika dipadukan dengan web server yang memberikan tingkat keamanan

cukup tinggi, dalam hal ini Apache. Apache telah digunakan sebagai web server

karena terbukti benar-benar teruji dan dapat diandalkan. Hampir 70% dari jumlah

server di dunia menggunakan apache sebagai web server.

2.13 Edraw Max 7

Edraw max adalah sebuah tools untuk membuat diagram teknik bisnis dua

dimensi. Dapat digunakan dalam pembuatan flowchart, struktur organisasi,

pemetaan, diagram jaringan, perencanaan bangunan, grafik bisnis dan diagram

teknik. Edraw max versi 7 dirilis pada tanggal 25 april 2013 dan hanya dapat

dioperasikan pada sstem operasi Windows (http://en.wikipedia.org/, 24 November

2013: 03.14)
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2.14 Adobe Photoshop cs6

Adobe Photoshop merupakan program pengolahan image atau gambar

yang memberikan kemudahan dan kecanggihan bagi kalangan industri cetak dan

digital. Adobe photoshop merupakan program pengolahan image yang telah

banyak dikenal dan digunakan banyak kalangan. Mulai dari pengguna pemula

hingga professional.

2.15 HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan format tampilan yang digunakan untuk menampilkan

halama website. HTML terdiri dari simbol-simbol tertentu yang sering disebut

dengan tag. Sebuah halaman website yang valid selalu diapit tag <html></html>.

File HTML umumnya memiliki akhiran *.htm atau *html (Astamal, 2008).

2.16 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mempermudah

pembuatan sebuah website. Dengan CSS kita dapat dengan cepat mengaplikasikan

suatu style pada tag tertentu. Bahkan kita dapat meletakkan CSS pada satu file

sehingga dapat digunakan oleh banyak halaman sekaligus. Itu merupakan salah

satu kelebihan CSS. CSS diapit oleh tag <style> </style> dan berada diantara tag

<head> </head>. Kelebihan lainnya adalah dapat menyisipkan komentar pada

CSS, hal ini cukup penting juka jumlah CSS anda sangat banyak. Komentar pada

CSS diapit oleh karakter /* */ (Astamal, 2008).

2.17 Java Script

Java script adalah sebuah bahasa pemrograman yang khusus dirancang

untuk website. Java script berjalan di sisi klient, artinya penggunaan java script

hanya terbatas pada web browser saja, ia tidak bisa melakukan manipulasi data

pada server. Saat ini java script merupakan salah satu elemen terpenting dari

teknologi web terkini. AJAX adalah salah satu contoh penggunaan java script

yang saat ini banyak digunakan oleh website web 2.0 (Astamal, 2008)
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2.18 MySQL

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal.

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar

untuk mengakses databasenya. Selain itu ia bersifat opensource (anda tidak perlu

membayar untuk menggunakannya) pada pelbagai platform (kecuali untuk jenis

enterprise yang bersifat komersial). Perangkat lunak MySQL sendiri bias di

download dari http://www.mysql.com. MySQL termasuk jenis RDBMS

(Relational Database Management Sistem). Itulah sebabnya istilah seperti tabel,

baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Pada MySQL, sebuah database

mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel terdiri dari sejumlah baris dan setiap

baris mengandung satu atau beberapa kolom. (Kadir, 2003)


