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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

2.1      Pengertian Data  

      Menurut Turban (2011), data merujuk pada deskripsi dasar terkait 

produk, konsumen, kejadian dan transaksi yang diklasifikasi, dicatat dan 

disimpan. Kebenaran, dan intergritas dari data haruslah dijaga kebenarannya 

agar nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi. 

        Menurut Whitten (2004), data adalah fakta yang dapat disimpan dan 

memiliki arti. 

        Dapat disimpulkan bahwa data adalah sebuah fakta yang telah 

diklasifikasi dan dapat diolah menjadi informasi. 

2.2      Pengertian Informasi 

Menurut Suryanto (2006), informasi adalah sebuah data yang akan 

di letakan dalam sebuah konteks yang lebih berarti dan berguna yang 

dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pembuatan 

keputusan. 

Menurut Whitten (2004), informasi adalah data yang telah di 

proses atau diatur kembali menjadi sebuah bentuk yang lebih berarti 

bagi seseorang. 

Menurut Penulis, informasi merupakan sekumpulan data yang telah 

diolah dan mempunyai nilai dan manfaat sehingga bermanfaat bagi 

seseorang. 
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2.3      Pengertian Sistem                                                                                                                                                                                                          

 Menurut Jogiyanto (2005), sistem merupakan sekumpulan dari 

beberapa elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Menurut Andri Kristanto (2008), sistem merupakan jaringan kerja 

dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama 

untuk melakukan suatu kegiatan. 

Menurut penuluis, Sistem merupakan suatu komponen yang saling 

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2.4      Pengertian Sistem Informasi  

 Menurut O’Brien (2005), sistem informasi merupakan suatu 

kombinasi teratur apapun dari people, hardware, software, computer 

network and data commnications, dan database yang mengumpulkan, 

mengubah dan menyebarkan inromasi di dalam suatu bentuk 

organisasi 

Menurut McLeod (2007), sistem informasi adalah sistem virtual 

yang dapat membuat manajemen mengontrol operasi fisikal sistem dari 

perusahaan. 

Menurut Penulis, sistem informasi merupakan sebuah sistem 

virtual yang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi sebuah 

informasi yang akan berguna bagi banyak orang. 
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2.5      Pengertian Database  

Menurut Connolly dan Begg (2010), database merupakan 

sekumpulan data yang tersebar dan berhubungan secara logis, dan 

penjelasan dari data ini dirancang untuk memnuhi kebutuhan informasi 

dari suatu organisasi. 

Menurut Inmon (2005), database merupakan sekumpulan data 

yang saling berhubungan dan disimpan berdasarkan skema. Sebuah 

database dapat melayani single atau multiple application.  

Menurut Penulis, database merupakan sekumpulan data yang 

saling terorganisis dan dapat disimpan berdasarkan skema untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. 

 

2.6      JSON  

   JSON merupakan sebuah format pertukaran data yang ringan, 

mudah dibaca dan dtulis oleh manusia, serta dapat dengan mudah 

diterjemahkan dan dibuah oleh komputer. JSON merupakan format 

teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena 

menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer 

keluarga C termaksud C, C++, C#, java, JavaScript, Perl, Python dll. 

   JSON terbagi menjadi dua struktur yaitu:       

    ● Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini  

dinyatakan sebagai objek, rekaman, struktur, kamus, table hash, daftar 

berkunci, atau associative array.   
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   ● Daftar nilai terurutkan. Pada kebanyakan bahasa, hal ini 

dinyatakan sebagai larik (array), vector (vector), daftar (list), atau 

urutan (sequence). 

JSON menggunakan bentuk sebagai berikut:    

    Objek merupakan sepasang nama/nilai yang tidak 

terurutkan. Objek dimulai dengan { (kurung kurawal buka)  dan 

diakhiri dengan } (kurung kurawal tutup). Setiap nama diikuti dengan: 

(titik dua) dan setiap pasangan nama/nlai dipisahkan oleh , (koma).   

 

Gambar 2.1 Json Object  

Sumber: http://www.json.org  

  Larik merupakan sebuah kumpulan nilai yang terurutkan. 

Larik dimulai dengan [ (kurung kotak buka) dan diakhiri dengan ] 

(kurung kotak tutup). Setiap  nilai dipisahkan oleh , (koma). 

 

Gambar 2.2 Json Array 

Sumber: http://www.json.org 
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  Nilai dapat berupa sebuah string  dalam tanda kutip ganda, 

atau angka, atau true and false, and null or object, or array. Struktur-

struktur tersebut dapat disusun bertingkat. 

 

Gambar 2.3 Json Value 

Sumber: http://www.json.org 

  String merupakan kumpulan dari nol atau lebih karakter 

Unicode, yang dibungkus dengan tanda kutip ganda. Di dalam string 

dapat digunakan backslash escapes “\” untuk membentuk sebuah 

karakter khusus. Sebuah karakter karakter tunggal pada string. String 

sangat mirip dengan string C atau java. 

Implementasi Desain ..., Yoseph Hendi Susanto, FTI UMN, 2015

http://www.json.org/


13 

 

 

Gambar 2.4 Json String 

Sumber: http://www.json.org 

  Angka sangat mirip dengan angka di C atau Java, kecuali 

format okta1 dan heksadesimal tidak digunakan. 

 

Gambar 2.5 Json Number 

Sumber: http://www.json.org 
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 Spasi dapat disisipkan diantara pasangan tanda-tanda tersebut, 

kecuali beberapa detil encoding yang secara lengkap dipaparkan oleh 

bahasa pemrograman yang bersangkutan. 

2.7       Pengertian Geopraphic Information System    

  Menurut Kang-Tsung Chang (2002), SIG sebagai  a computer 

system for capturing, storing, querying, analyzing, and displaying 

geographic data.   

  Menurut Bernhardsen (2002), SIG sebagai sistem komputer yang 

digunakan untuk memanipulasi data geografi.   

  Menurut Penulis, SIG merupakan sistem komputer yang dapat 

digunakan untuk capturing, storing, querying, analyzing, and 

displaying geographic data. 

2.8       Pengertian API   

  Menurut Wikipedia (2014), API menentukan bagaimana suatu 

komponen dari aplikasi saling berinteraksi satu sama lain.(Wikipedia). 

2.9 Pengertian Google API   

  Menurut Google Developer (2014), Google Maps API adalah 

sebuah pengembangan dari beberapa cara yang ditujukan untuk 

menyisipkan Google Maps kedalam suatu web maupun aplikasi.  

  

2.10 Java 

  Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh 

Sun Microsystem, java merupakan sebuah bahasa yang menciptakan 
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suatu program yang aman, portable, kokoh, ber-oorientasi objek, 

multi-jalinan, dan interaktif.     

 

2.11 User Interface   

  Menurut Satzinger (2007), User Interface mempunyai sebuah 

Attributes, yang merupakan karakteristik yang dimiliki oleh nilai: 

ukuran, bentuk, warna, lokasi, dan keterangan dari tombol atau table.    

  Menurut McLeod (1995), pada bagian ini terjadi dialog antara 

program dan pemakai, yang dapat memungkinkan sistem pakar 

menerima instruksi dan informasi dari pemakai, dan juga dapat 

memberikan informasi kepada pemakai. Antarmuka yang efektif dan 

ramah penting sekali terutama bagi pemakai yang tidak ahli dalam 

bidang yang diterapkan pada sistem pakar.   

  Menurut Penulis, User Interface merupakan suatu attribute yang 

mempunyai bentuk, warna, lokasi, dan keterangan dari tombol atau 

table, yang harus mudah untuk digunakan agar semua orang dapat 

dengan mudah menggunakannya. 

2.12  Threading   

  Menurut William (2012), “ Threads are much like lightweight 

processes: each thread runs independently of the others, and each 

thread may run a different sequence of instruction.” 

Implementasi Desain ..., Yoseph Hendi Susanto, FTI UMN, 2015



16 

 

  Menurut Fareel (2010), “ A thread is the flow of execution of one 

set of program statements; programs containin multiple threads 

accomplish a variety of task concurrently.”   

      Menurut Penulis, threading adalah menejemen proses yang 

memungkinkan utilitas prosesor dalam pengerjaan lebih dari satu tugas 

secara bersamaan. 

2.13  Normalisasi 

  Menurut Al-Bahra (2006), normalisasi merupakan suatu proses 

untuk memperbaiki/membangun dengan menggunakan data relasional, 

dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model dan logika.   

  Menurut Kadir (2002), normalisasi adalah suatu proses yang akan 

digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut dalam sebuah 

relasi sehingga diperoleh relasi baru yang berstruktur baik.   

  Menurut Penulis, Normalisasi merupakan proses untuk 

memperbaiki relational antar atribut data agar dapat menghasilkan 

struktur model data yang lebih baik. 

 

   

  Terdapat beberapa aturan dalam masing-masing bentuk normalisasi 

tersebut yaitu (abdul Kadir, 2002):  

2.16.1  First Normal Form (1 NF)   

      Suatu table dikatan dalam bentuk normal pertama bila setiap                                                                               

kolom bernilai tunggal untuk setiap baris.   
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2.16.2 Second Normal Form (2 NF)    

      Suatu table berada dalam bentuk normal kedua (2 NF) jika                                                                                 

berada dalam bentuk normal pertama, semua kolom bukan kunci                                                                                                                                   

primer tergantung sepenuhnya terhadap kunci primer.   

2.16.3 Third Normal Form (3 NF)   

      Suatu table berada dalam bentuk normal ketia (3NF) jika table                                                                                                                        

berada dalam bentuk normal kedua, setiap kolom bukan kunci                                               

primer tidak memiliki ketergantungan secara transitif terhadap                                                    

kunci primer. 

2.14 Entity Relation Diagram (EDR)   

  Menurut Al-Bahra (2006), ERD merupakan suatu model jaringan 

yang menggunakan susuan data yang disimpan dalam suatu sistem 

secaraabstrak. 

  Menurut Fatansya (2004), ERD berisikan komponen himpunan 

entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut 

yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, 

dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan 

ERD (entity relationship diagram).  

 

  Menurut Penulis, ERD merupakan diagram data yang saling 

terintegrasi satu sama lain dan tersimpan didalam suatu sistem. 
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2.15 Android   

  Menurut J.F. DiMarzio (2008), android merupakan sebuah operatih 

system berbasis java yang beroprasi pada kernel linux 2.6. 

      Menurut Nasruddin Safaat h (2012), Android merupakan sebuah 

sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada 

sistem operasi Linux. Android ini bersifat terbuka bagi para 

pengembangnya untuk membuat aplikasi android mereka sendiri. 

      Menurut peneliti, Android adalah sistem operasi mobile yang 

terbuka dan berbasiskan sistem operasi linux. 

2.16 ADT (Android Development Tools)  

  Menurut Nazruddin Safaat H (2012), Android Development Tools 

merupakan plugin yang didesain untuk Eclipse yang akan memberikan 

kemudahan dalam pengembangan aplikasi android. 

      Menurut Zigurd (2012), ADT plugins ini memungkinkan Eclipse 

utuk membuat aplikasi Android, selain itu juga dapat menjalankan 

android emulator untuk tes aplikasi, mengubah Android XML, 

membuat Android Application Packages files(.apk), dan melakukan 

proses android khusus lainnya. 

      Menurut peneliti, ADT merupakan plugins untuk menghubungkan 

antara IDE Eclipse dengan SDK yang sudah diinstal ke computer 

sehingga kita dapat membuat aplikasi android dengan eclipse dan ada 

fungsi-fungsi khusus dari plugins ADT ini yang membantu proses 

pengembangan aplikasi Android.  
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2.17  Android SDK (Software Development Kit)   

  Menurut Nazruddin Safaat H (2012), Android SDK merupakan 

sebuah tools API yang diperlukan untuk dapat memulai 

mengembangkan seuah aplikasi pada platform android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java. 

      Menurut Zigurd (2012), Android SDK berisi koleksi atas files 

seperti libraries, executeables, scripts, documentation, dan sebagainya. 

      Menurut peneliti, SDK merupakan sebuah kumpulan files yang 

digunakan untuk alat bantu dalam pengembangan aplikasi untuk 

platform Android. 

2.18  The Dalvik Virtual Machine (DVM)   

  Menurut Nazruddin Safaat H (2012), DVM merupakan salah satu 

elemen kunci dari android, DVM mengeksekusi executable file, 

merupakan sebuah format yang dioptimalkan untuk memastikan 

memori yang digunakan sangat kecil. 

2.19  Arsitektur Android   

  Android Sendiri dapat digambarkan sebagai berikut:  | 

 ●  Application Frameworks    

  Android merupakan “open development platform” yang berarti                                                                   

.    pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras, akses 

informasi lokasi, menjalankan background service, mengatur alaram, 

dan menambahkan tambahan seperti notifications status, dll, dan 
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arsitektur ini dirancang sangat mudah kita dapat menggunakan 

komponen yang sudah digunakan: 

 

   Komponen yang termaksud dalam Application 

Frameworks: 

   1) Views   

   2) Content Provider   

   3) Resouce Manager   

   4) Notification Manager   

   5) Activity Manager   

 ●  Application and Widgets   

  Application and Widgers merupakan tempat dimana kita dapat                                                            

berhubungan dengan aplikasi, dan dimana biasanya kita melakukan                                   

download kemudian akan melakukan instalisasi, dan semua aplikasi ini 

ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java.   

 ●  Libaries   

    Libaries merupakan layer feature android berada, biasanya para                                                                                                                

developer mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya di atas 

kernel.   

 ● Android Run Time   

     Layer ini yang membuat suatu aplikasi dapat dijalankan dan 

dimana dalam proses menggunakan Implementasi Linux. DVM 

merupakan mesin yangb digunakan untuk membuat dasar kerangka 
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aplikasi android, ART dibagi menjadi dua yaitu:  

      •Core Libaries: Android aplikasi menggunakan bahasa                                                                                                

.   pemrograman java, dan Dalvik sebagai virtual mesinnya,                                                    

.  sehingga dibutuhkan libraries yang berfungsi untuk                                                                   

.           menerjemahkan bahasa java.   

          •Dalvik Virtual Machine: Virtual mesin yang berbasis                                                                                                   

register yang dioptimalkan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara 

efisien, dimana merupakan pengembangan yang mampu membuat 

linux kernel untuk melakukan threading dan manajemen tingkat 

\rendah.  

 

 

●  Linux Kernel   

    Menurut Nazruddin Safaat H (2012), Linux kernel merupakan layer                                 

dimana operating sistem dari Android, berisikan file system yang dapat 

mengatur sistem processing, memory, resource, drivers, dan sistem                                                                  

operasi android lainnya. 
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